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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 10. května 

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 24. května

Kostka Krásná Lípa zahájila nový projekt

Sportovní areál zahájil sezónu

Kostka Krásná Lípa p. o. zahájila nový projekt 
„Učení je cesta“ podpořený v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti 
podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na 
trhu práce. 
Projekt je určen pro osoby do 25 let věku, fyzic-
ké osoby starší 50 let a etnické menšiny a osoby 
z jiného sociokulturního prostředí. 
Cílem projektu je aktivizovat a motivovat jeho 
účastníky, prostřednictvím rekvalifi kačního kurzu 
zvýšit jejich kompetence pro trh práce a s pomocí 
dotovaného místa podpořit vznik nových pracov-
ních návyků a dovedností důležitých pro získání a 
udržení jejich zaměstnání. 
Celý projekt o nákladech 5.954.767 Kč bude trvat 
dvacet měsíců. V první fázi se uskuteční nábor de-
vatenácti účastníků projektu, z toho se sedmnáct 
lidí zapojí do pracovní nebo bilanční diagnostiky a 

dvanáct lidí se zapojí do motivačního kurzu. Dále 
postoupí osmnáct účastníků, kteří absolvují rekva-
lifi kační kurz „ Pracovník v sociálních službách – te-
rénní pracovník s rozšířeným počtem hodin praxe“ 
a patnáct úspěšných absolventů kurzu získá doto-
vané pracovní místo jako terénní pracovník nebo 
asistent policie. Pracovní místo bude vytvořeno na 
dobu 12 měsíců. 
V případě zájmu se do tohoto projektu můžete 
přihlásit. Kontaktujte nás telefonicky na čísle 
412 354 849  nebo emailem na adreseucenije-
cesta@krasnalipa.cz.
Tento projekt je fi nancován z Evropského sociální-
ho fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost ze státního rozpočtu 
ČR.

(Petra Vrajová)

Netradičně rodinným tur-
najem v minigolfu zahájili 
ve sportovním areálu letní 
sezónu. Rozhodující ale na-
konec nebylo vítězství, ale 
pohoda, která na krásnolip-
ském sportovišti panovala. 
Nejmenší soutěžící totiž od 
jejich super výkonů neustá-
le rozptylovaly nové herní 
prvky – houpačka, kolotoč 
a druhá trampolína, které 
sportovní areál pro své nej-
menší návštěvníky přichys-
tal do nové sezóny. Jejich 
doprovod zase potěšilo 
znovuotevření SportBaru. 

(vik)

Omluva čtenářům Vikýře
Z technických důvodů došlo k opožděnému vydání Vikýře č. 426. Čtenářům a přispěvatelům se 

omlouváme. Děkujeme za pochopení. 

Šárka Pešková
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Kostka Krásná Lípa p. o. navázala spolupráci se spo-
lečností Člověk v tísni, která organizuje projekt pro-
spěchových retrostipendií. Jako partner jsme tak 
nabídli studentům středních škol Šluknovského vý-
běžku využít možnost si o toto stipendium zažádat. 
Z celkového počtu 54 podaných žádostí, které jsme 
odeslali, bylo schváleno 50 žádostí. Zbylé čtyři ne-
splňovaly jednu z podmínek pro udělení stipendia.
Prospěchové retrostipendium je určeno pro stu-
denty prvních ročníků a žáků devátých tříd, jejichž 
alespoň jeden rodič má maximálně základní vzdě-
lání a zároveň splňují podmínku absenci ve škole 
nejvíce 25%. Student, který splní podmínky a získá 
stipendium, pak bude od 2. ročníku střední školy 
odměňován částkou 1.000,- za každý předchozí 
měsíc. Délka této podpory je závislá na studova-
ném oboru, nejvýše však dva roky. 
Během podpory jsou docházka a prospěch žáka 

nadále sledovány. Žák má určené čtyři klíčové 
předměty důležité pro studovaný obor, ze kterých 
nesmí mít horší známku než dobrou, nesmí mít 
žádnou nedostatečnou ani neklasifi kován. Žák 
musí mít absenci maximálně ve výši 20 % a nesmí 
mít neomluvenou hodinu. Rodina musí každý mě-
síc prokazovat, jak s fi nanční podporou naložila. 
Uznatelné jsou náklady spojené se studiem či s 
provozem domácnosti (ne však potraviny).
Budou-li tedy schválení žadatelé všechny tyto pod-
mínky plnit, do Šluknovského výběžku poputuje 
fi nanční podpora, která rodinám umožní lépe zvlá-
dat fi nanční náklady spojené se studiem jejich dětí 
a žáci sami budou mít motivaci udržet si ve škole 
dobrý prospěch a získat tak vzdělání, které jim na-
bídne více možností v jejich budoucím uplatnění.

(Za Kostku Krásná Lípa p. o. Petra Vrajová)

Chtěl bych touto cestou poděkovat asistentkám 
Odlehčovací služby, paní Vrabcové a paní Oppen-
heimerové a celému komunitnímu centru Kostka 
za jejich pomoc, kterou denně poskytují mojí man-
želce.
Po dlouhém pobytu v nemocnicích a v rehabilitač-
ním ústavu se mi vrátila manželka do domácí péče. 
Měla radost, že je konečně doma. Mně však přibyla 
vráska na čele. Jak se dovede postarat sama o sebe? 
Jak se bude pohybovat? Co její bezpečnost a co její 
doučování a komunikace s okolím. Měl jsem obavy, 
zda budu na svoji práci, péči o manželku a o do-
mácnost sám stačit.
Povědomě jsem tušil, že existují sociální služby…….

Po krátkém pátrání padla moje volba na komunitní 
centrum Kostka Krásná Lípa. Mohl jsem dále zůstat 
v zaměstnání a věděl jsem, že je o moji manželku 
dobře postaráno. Její pokroky nejsou v denním 
shonu a zápolení patrné. S každým dalším měsícem 
je však znát, jak se zlepšuje její samostatnost a ko-
munikace. Obě paní asistentky přinášejí do našeho 
života pocit jistoty. Naše spolupráce trvá již rok ke 
spokojenosti mojí
Proto jim patří moje uznání. Jde o záslužnou čin-
nost, bez které se neobejdu.
Děkuji Vám!

(Jaroslav Vlasák)

Po celý letošní rok vám budeme přinášet fotografi e 
města, jeho objektů, ulic a zákoutí a jeho blízkého 
okolí Tentokrát však půjde o fotografi e ze součas-
nosti. Vaším úkolem bude fotografi i určit a co nej-
přesněji odpovědět na danou otázku. Cílem nové 
soutěže je hlubší poznání našeho města. Pro tři 
nejúspěšnější řešitele z každého kola a dva vyloso-
vané méně úspěšné řešitele je připravena zajíma-
vá cena. Jedno kolo soutěže trvá tři měsíce a nyní 
přinášíme jména prvních pěti úspěšných řešitelů, 
kteří odpověděli nejpřesněji a nejzajímavěji. Svou 
cenu si mohou vyzvednout na MěÚ u pí. Hankové. 
U ostatních věříme, že naší soutěži zůstanou věrní i 
nadále a budou společně s námi dál poznávat naše 
město. Jména dalších vítězů přineseme v druhé 
polovině srpna.
Otázka: O jaký skalní útvar se jedná (název) a kde 
se nalézá.

á Lí á l l á i dál l d á Žák á č é čt

Výsledky prospěchových retrostipendií

Poděkování
FOTOSOUTĚŽ - Dnes 
a včera Krásné Lípy
FOTOSOUTĚŽ D

Svoz separovaného odpadu

vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v 
pondělí 21.5.2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
24.5.2012 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 4.6.2012 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a v pondělí 7.6.2012 v Krásné Lípě. 
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na 
TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a nově také na MěÚ, 
dveře č.5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí  7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý  7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa  7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek  7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek  7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.

Na otázku z Vikýře č. 425 odpovědělo 
12 soutěžících. Níže opět přinášíme odpověď i s 
dobovou fotografi í, které pro vás připravil Václav 
Hieke.
Odpověď: Jedná se o zříceninu hradu v Krásném 
Buku. Hrad byl vypálen vojsky Šestiměstí v roce 
1339. 
V roce 1319 pan Jindřich z Lipé směnil s Janem 
Lucemburským s Žitavskem i Krásný Buk, ten se 
však záhy dostal do majetku Vartenberků. Ještě 
jednou se v kronikách můžeme o Krásném Buku 
dočíst, a to v roce 1337. Uvádí se v souvislostech 
s tím, kdy posádka hradu Tolštejn ohrožovala 
bezpečnost na cestách do Lužice. Vojska 
lužického Šestiměstí nakonec v r. 1339 hrad 
vypálila a ten už nikdy nebyl obno¬ven. Dnes 
se zde dochovaly sporé zbytky, patrný je vodní 
příkop a části zdí až 3 m silných zá¬kladů hradní 
věže. Z archeologického hlediska je hrad velmi 
cenný pro bergfritovou dispozici. Díky tomu, 
že brzy zanikl, se dochovala jeho původnost 
netknuta přestavbou. 

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 

Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel.: 412 354 839. Na schůzku je 
třeba přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma. 
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák – specialista na obchodní právo včetně práva obchodních 
společností, fi nanční právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové 
organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na toto téma a také autor odborných 
textů v Poradci podnikatele.
Dotaz: 
Koupila jsem si ložní povlečení z mikrovlákna. Po prvém praní před použitím jsme zjistila, že na 
zipu chybí jezdec. Prodejce mi reklamaci nechce uznat. 
Odpověď druhá část: 
Záruční doba činí u spotřebního zboží 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem (§ 620 obč. zák.). 
Takže z hlediska platné právní úpravy odpovídá prodávající spotřebiteli za to, že prodaná věc má užitné 
vlastnosti pro takovouto věc obvyklé (nemá-li je, je vadná, i když se to prokáže později). Odpovídá i za 
to, že si prodávaná věc tyto vlastnosti podrží nejméně 6 měsíců ode dne převzatí věci (nepodrží-li si je 
6 měsíců, stanoví zákon vyvratitelnou domněnku, že vlastnosti pro takovou věc obvyklé neměla věc již 
při převzetí). A dále odpovídá i za následky toho, když věc přestane mít tyto vlastnosti po dobu záruční 
doby, tedy 24 měsíců od převzetí věci, pokud ztráta těchto vlastností nebyla způsobena takovým 
užíváním, které je pro tuto věc neobvyklé.
V předchozím odstavci hovořím o vlastnostech (z hlediska užívání věci) pro tuto konkrétní věc 
obvyklých. To samé ale platí i o vlastnostech dohodnutých mezi prodávajícím a kupujícím (dokázat, 
co si dohodly, je věcí té strany, která tvrdí, že si něco konkrétního dohodla), ale i o vlastnostech, které 
prodávající (jeho lidé) popisoval (slíbil). A také o vlastnostech, které lze na základě reklamy očekávat.    
V konkrétním případě ložního povlečení z mikrovlákna: Kupující, který takovéto ložní povlečení 
kupuje, předpokládá (očekává), že v něm bude fungovat i našitý zip. Nebude totiž kupovat povlečení, 
do kterého by nemohl zapnout deku či polštář. A tuto vlastnost by při běžném používání (a praní) mělo 
mít zboží 24 měsíců. 
Možná v obale již při prodeji jezdec nebyl, ale pokud tam byl, měl by být výrobcem zabezpečen tak, 
že nemůže vyjet ven. Pokud jezdec v zipu nebyl nebo ze zipu při prvém praní vyjel, je to opravdu vada 
celého výrobku. Prodávající je povinen tuto reklamaci uznat, výrobek vyměnit nebo opravit; není-li 
to možné, pak poskytnout slevu (její výše je věcí dohody, jinak odborného posouzení) anebo vrátit 
peníze, odstoupí-li kupující od kupní smlouvy.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 12. - 13. 5. 2012 MUDr. Sudová Olga Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
- 19. - 20. 5. 2012 MUDr. Křemen Adolf Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 26. - 27. 5. 2012 MUDr. Hladík Pavel Weberova 1537/7, Děčín VI-Letná, tel.: 412 539 298
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál 
informuje: Plánovaná rekonstrukce v prostorách 
policejní stanice Obvodního oddělení Rumburk v 
Rumburku, ul.  Třída 9. května, si vyžádá dočasná 
omezení v oblasti správní agendy Odboru služby 
pro zbraně a bezpečnostní materiál pracoviště Dě-
čín. Se započatou rekonstrukcí budou do odvolání 
vyřizovány všechny pohledávky týkající se proble-
matiky zbraní a střeliva pracovištěm v Děčíně, v bu-
dově Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, 
Územního odboru Děčín v Kaštanově ulici 301/2 

v obvyklých úředních hodinách (pondělí, středa – 
od 8.00 do 17.00 hodin). Případné dotazy můžete 
směřovat prostřednictvím telefonního dotazu na 
tel.: 974 432 300, 974 432 301, případně prostřed-
nictvím e-mailové adresy : pcrdecin@mvcr.cz.  
Dále upozorňujeme širokou veřejnost, že ve dnech 
29.5.2012 a 26.6.2012 bude již rumburské praco-
viště pro veřejnost uzavřené. Informace budeme 
aktualizovat s ohledem na probíhající rekonstrukci. 

(nprap. Petra Trypesová, 
Preventivně informační skupina Děčín)

OPS České Švýcarsko si 
dovoluje ofi ciálně infor-
movat regionální výrob-
ce o Výzvě k podání žá-
dosti k získání certifi kace 
pro výrobek (výrobky) v 
podobě značky „Česko-
saské Švýcarsko regionál-
ní produkt“. 

České Švýcarsko o.p.s. se stalo v roce 2010 koordi-
nátorem regionální značky „Českosaské Švýcarsko 
regionální produkt“, na které spolupracuje spolu 
s Asociací regionálních značek, MAS Šluknovsko a 

Saskou nadací pro ochranu přírody a životního pro-
středí. 
Pokud se chcete zúčastnit prvního kola certifi kace, 
vyplňte prosím přiloženou žádost. Současně zve-
řejňujeme i obecné zásady pro udělování a užívání 
značky. Vyplněná žádost musí být doručena na naši 
adresu nejpozději do 15. května 2012 (v písemné 
nebo elektronické verzi). Zasedání Certifi kační ko-
mise (třetí v pořadí), která posuzuje udělení značky 
jednotlivým výrobcům, proběhne začátkem červ-
na. Více informací naleznete na www.ceskesvycar-
sko.cz.

Vzhledem ke skutečnosti, že se objevují dotazy k 
odpočtu z daní daru do sbírky na opravu krásnolip-
ských varhan, dovolujeme si poskytnout informace 

k daňovému zvýhodnění darů.
Od základu daně lze odečíst dary poskytnuté:
• obcím
• krajům
• organizačním složkám státu
• právnickým osobám se sídlem na území České 
republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou 
pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního záko-
na
Celková hodnota darů za zdaňovací období musí:
• podle § 15 odst. 1 zákona u poplatníků, kteří 
jsou fyzickými osobami, přesáhnout 2 % ze základu 
daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Maximálně lze 
odečíst 10 % ze základu daně.
• podle § 20 odst. 8 zákona u poplatníků, kteří 

jsou právnickými osobami, činit alespoň 2 000 Kč. 
Odpočet však nemohou uplatnit poplatníci, kteří 
nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
• dary musí poplatník prokázat potvrzením od ob-
darovaného.
Na vyžádání vydá vedoucí fi nančního odboru MěÚ 
Krásná Lípa potvrzení o přijetí daru do veřejné sbír-
ky na opravu krásnolipských varhan po předložení 
dokladu od darujícího o úhradě daru (výpis z účtu, 
poštovní složenka, doklad banky o uložení fi nanč-
ních prostředků) na účet veřejné sbírky. 

(D. Mrázová)

Služba v oblasti zbraní a střeliva 
bude v Rumburku omezena

Výzva k podání žádostí o certifi kaci

Sbírka na opravu krásnolipských varhan 
informace k daňovému zvýhodnění darů

Veřejná sbírka na 
opravu varhan v 

krásnolipském kostele
Město Krásná Lípa vyhlásilo veřejnou sbírku na 
podporu generální opravy a elektrifi kace varhan 
v kostele sv. Máří Magdaleny. Oprava varhan, 
včetně jejich elektrifi kace, si vyžádá náklady ve 
výši 1,2 mil. Kč. 
Příspěvky můžete věnovat prostřednictvím 
sbírkové pokladničky určené pro přijímání  
příspěvků, která je umístěna v infocentru v 
Domě Českého Švýcarska na Klinickém náměstí. 
Můžete využít i speciální bankovní účet č. 
250484255/0300, Poštovní spořitelna. IBAN CZ 
97 0300 0000 0002 5048 4255 – pro platby ze 
zahraničí.

Sbírka se koná až do 7. září 2012.

V rámci projektu na podporu marketingu, tvorby a 
rozvoje produktů v cestovním ruchu připravila re-
dakce obecně prospěšné společnosti České Švýcar-
sko více než desítku nových titulů. Jedná se o devět 
publikací, sadu kalendářů a sérii turistických letáků 
prezentujících přírodní bohatství národního parku 
i kulturní historii a památky měst a obcí celého re-
gionu. 

České Švýcarsko krajina inspirace 
- autor: Holoubek Jaroslav, Patzelt Zdeněk
Exkluzivně výpravná publikace představuje České 
Švýcarsko jako turistickou destinaci světového vý-
znamu, kterou v historii navštívili, nebo v ní žili vý-
znamní umělci a byla jim inspirací pro jejich tvorbu.

České Švýcarsko včera a dnes 
- autor:  Sadivová Ester, Patzelt Zdeněk
Kniha srovnávacích fotografi í vznikla výběrem 
vzácných dobových snímků z konce 19. a počátku 

20. století, ke kterým Zdeněk Patzelt pořídil součas-
né záběry. 

Nejkrásnější památky Českosaského Švýcarska
Obrazový průvodce po architektonických, sakrálních 
a technických památkách
Autor: Mágrová Klára, Patzelt Zdeněk
Historička Klára Mágrová  představuje historii 
městských, technických a sakrálních památek, ho-
nosných vil i rozlehlých továren v zajímavých sou-
vislostech  se slavnými i pozapomenutými  jmény 
architektů (F. Lehmann, E. Rösler, H. Richter, K. I. 
Dienzenhofer, J. B. Fisher z Erlachu, J. L. Hildbrant).

Českosaské Švýcarsko turistický portrét 
- autor: Křivánek Rostislav, Patzelt Zdeněk
Kniha nabízí v sedmi kapitolách pohled na rozma-
nité tváře Českosaského Švýcarska v turisticky nej-
známějších a nejatraktivnějších lokalitách.

České Švýcarsko pro rodiny s dětmi 
- autor:  Křivánek Rostislav, Patzelt Zdeněk
Brožura v grafi ckém stylu zápisníku přináší rodičům 
a prarodičům, ale i pedagogickým pracovníkům či 
lektorům, mnoho originálních a netradičních tipů 
na zábavné aktivity s dětmi na procházkách Čes-
kým Švýcarskem.  

Zpráva o cestě do Saského Švýcarska 
- Stínové obrázky z cesty do Harzu a Saského 
Švýcarska 
- autor: Andersen Hans Christian
Původní zápisky z cesty dánského spisovatele H. 
Ch. Andersena z roku 1831 s použitím editorské 
úpravy a dobových tisků vedut C. A. a Ludwiga 
Richterových z německého vydání z roku 2001 na-
kladatelství Insel Verlag Frankfurt nad Mohanem 

(Bericht einer Reise in die Sächsische Schweiz). 

Knižní novinky z Českého Švýcarska
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Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko se 
tentokrát veřejnosti představuje jako knižní nakla-
datel a zve ji v úterý 15. května od 17:00 hodin do 
Městské knihovny v Rumburku na netradiční kniž-
ní odpoledne s názvem Literární toulky Českým 
Švýcarskem. Během něho vás nechá nahlédnout 
do šesti nejnovějších knižních titulů, připraveno je 
autorské čtení a vyprávění o vzniku knížek autorek 
Kláry Mágrové a Ester Sasicové. Na programu ne-
chybí ani hudba a obrazy autorů ovlivněných kraji-
nou Českého Švýcarska a projekce úchvatných fo-
tografi í Zdeňka Patzelta. Na příjemné chvíle s vámi 
se těší knihy i jejich autoři.

V sobotu 26. května od 8:00 do 12:00 hodin se před 
Komunitním centrem Kostka Krásná Lípa p.o. bu-
dou konat již 20. bleší trhy (v případě nepříznivého 
počasí se trhy konají v přízemí budovy Komunitní-
ho centra). Přijďte si výhodně, doslova za pár ko-
run, nakoupit. Vyberete tu určitě nějaký zajímavý 
„kousek“ nejen pro sebe, ale  i pro své blízké.  
Pokud máte na půdě či jinde funkční věci, které 
již nepotřebujete, můžete se trhů zúčastnit i jako 
prodejci. Jedno prodejní místo stojí 20,- Kč. Bližší 
informace můžete získat na tel. čísle 774 981 580, 
nebo na e-mailu: poradna2@seznam.cz.

(Bohunka Slaná – za Kostku Krásná Lípa p.o.)

Jako součást Loretánské muzejní noci se v pátek 
18. května od 19:30 hodin uskuteční opožděná ver-
nisáž výstavy „Zaostřeno na Jizerky“. Putovní foto-
grafi ckou výstavu, která vzešla z fotografi cké sou-
těže, představí Ondřej Petrovský, ředitel Nadace 
pro záchranu a obnovu Jizerských hor. O Jizerských 
horách bude přednášet a promítat František Pelc a 
Jiří Hušek. Výstava v ambitu Lorety v Rumburku po-
trvá do 26. května. Přístupná je od úterý do soboty, 
mezi 10:00 až 17:00 hodin.  

(Klára Mágrová)

Benefi ční koncert na záchranu klavichordu, nej-
staršího klávesového nástroje Šluknovska, se usku-
teční v pátek 18. května od 21:00 hodin v rumbur-
ské Loretě. V rámci Loretánské noci do Rumburku 
zavítá pražský komorní soubor Ritornello, aby pod 
vedením Michaela Pospíšila představil české a la-
tinské písně z pořadu „Majáles, toť jest Máj a Les“. 
Výtěžek benefi čního koncertu je určen pro záchra-
nu unikátního, tři sta let starého klavichordu ze sbí-
rek rumburského muzea. Cenný strunný nástroj byl 
zhotoven patrně v 1. polovině 18. století ve Vídni. 
Na Šluknovsko se dostal počátkem 20. století coby 
součást sbírky krásnolipského hudebního sklada-
tele Augusta Stradala.

(Klára Mágrová)

Již po šesté se ve dnech 8. – 10. června ve Šluknov-
ském výběžku uskuteční Mezinárodní folklorní fes-
tival Tolštejnského panství. Tuto nejsevernější osla-
vu lidového umění a tradic pořádá od roku 2000 
folklorní soubor LUŽIČAN. Tentokrát v partnerství 
s Folklorním sdružením ČR a MAS Šluknovsko, za 
podpory Ústeckého kraje, Svazku obcí Tolštejn, 
města Krásné Lípy a Varnsdorfu. 
V rámci festivalu se divákům představí folklorní 
soubory – Trenčan z Trenčína (SK), skupina Lužic-
kých Srbů z Budyšína (D), Soláň z Valašska (CZ), CM 
Jagar z Havířova (CZ), Jizera z Liberce (CZ), Mateník 
z Prahy (CZ), Baldrián z Pardubic (CZ),  krásnolipský 
Křiničánek,          Dykyta a pořadatelský Lužičan. 
Festival odstartuje v pátek od 19:00 hod. na třech 
místech současně - v Doubicích, Šluknově a Krás-
né Lípě a vyvrcholí v sobotu ve Varnsdorfu v are-
álu Střelnice, nového centra MAS Šluknovsko. Po 
skončení galaprogramu ve Varnsdorfu se další 
dění přesune do Krásné Lípy., kde se představí za-

jímavá moravská formace Medicimbál. Festival v 
neděli ukončí mše v krásnolipském kostele sv. Máří 
Magdaleny a po jejím skončení křtiny nejmladšího 
„FOSáčka“.
(Petr Semelka – ředitel festivalu)

Netradičně večer bude pro děti i dospělé zpřístup-
něn barokní areál Lorety v Rumburku. Stane se tak 
v pátek 18. května mezi 19:00 až 22:00 hodin při 
Loretánské noci 2012. Během večera zazní barok-
ní písně o přírodě v přírodě v podání pražského 
souboru Ritornello. Vystoupení Michaela Pospíšila 
„Majáles, toť jest Máj a Les“ je současně již devátým 
benefi čním koncertem pro záchranu unikátního, 
téměř tři stal let starého klavichordu ze sbírek rum-
burského muzea. Při Loretánské noci bude zpívat 
dětský pěvecký sbor Zpěváček a Čtyřlístek, budou 
se číst regionální pověsti a děti i dospělí si budou 
moci tvořit ve výtvarných dílnách. Nasvícena bude 
loretánská kaple Panny Marie. 

(Klára Mágrová)

Správa Národního parku České Švýcarsko letos po-
prvé v historii nabídne veřejnosti exkurze za hnízdí-
cími sokoly stěhovavými. Omezený počet předem 
registrovaných účastníků bude pod dohledem 
odborníků moci pomocí dalekohledů z bezpečné 
vzdálenosti nahlédnout přímo do hnízda těchto 
chráněných dravců. Odborníci současně poskytnou 
také výklad a komentář k pozorovanému chování 
hnízdících ptáků. 
Pozorování proběhne ze vzdálenosti několika sto-
vek metrů pomocí stativových dalekohledů s vel-
kým přiblížením. Šance, že účastníci exkurze sokoly 

na hnízdě skutečně spatří, hraničí téměř s jistotou, 
neboť ptáci v současné době pečují o své mladé. 
Kvůli minimalizaci rušení se exkurze může zúčastnit 
maximálně deset účastníků, pro účast je nezbytná 
předchozí registrace u správy národního parku. Ex-
kurze se uskuteční v sobotu 19. srpna 2012, odbor-
ný výklad poskytne ředitel správy parku a ornitolog 
Pavel Benda. Postup registrace naleznou zájemci na 
internetových stránkách správy parku www.npcs.
cz. V případě zájmu a hladkého průběhu exkurze 
správa parku exkurzi zopakuje.

(Tomáš Salov, tiskový mluvčí)

Literární toulky 
Českým Švýcarskem

20. bleší trhy 
v Krásné Lípě 

Opožděná vernisáž 
výstavy fotografi í 

Zaostřeno na Jizerky 

Benefi ční koncert pro 
záchranu unikátního 

klavichordu

Folklorní festival se blíží

Rumburská Loreta 
opět ožije ve večerních 

hodinách

Č Š

Národní park nabídne pohled do života sokolů

Květen 2012 v Domečku 
Na Kopečku v Rumburku

Posezení s komínáři
Středa 16. května od 19:00
Komínář není kominík, i když je často ještě 
více ušpiněný. Podívejte se s námi na svět z 
výšky a s nadhledem. Posezení s vyprávěním a 
projekcí neobvyklých pohledů do našeho kraje 
s nejaktivnějšími komínáři v naší republice, 
přinejmenším v nejsevernějším výběžku…

Vanuatu
Středa 23. května od 19:00
V srdci Tichomoří, kde znějí tam-tamy, ožívají 
sopky a mladí muži skládají zkoušku z dospělosti 
skokem z bambusové věže na liánách, kde 
moře je plné barevných ryb, černí domorodci 
s širokými úsměvy a navíc všude voní kokos 
a výborná káva… To vše je Vanuatu! Fotky s 
vyprávěním zážitků Marka, Kláry a Emekeho – 
EMK

Pohádková galerie 
řemesel 

v Jiřetíně pod Jedlovou
Program na květnové neděle vždy 

od 13:00 hodin:

20.5. – Ručně šité kožené sandále
27.5. – Modelování s keramickou hlínou

Otevřeno je v sobotu a neděli 
od 13:00 do 17:00 hodin.

Správa NP České 
Švýcarsko zve na akce

Brigáda na Dolském mlýně
Přijďte sobotu 19. května od 9:00 do 17:00 
hodin pomoci se záchranou torza nejstaršího 
dochovaného mlýna na území národního 
parku. Sraz dobrovolných pomocníků je u 
Dolského mlýna u Jetřichovi. Program: odklízení 
a odvoz suti ze zbořeniště hotelu, spárování 
objektu stáje, úklid areálu, práce na cestě 
mezi cyklotrasou a dlážděnou cestou. S sebou 
pracovní obuv a rukavice. Brigáda je pořádána 
ve spolupráci s Občanským sdružením pro 
záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský 
mlýn.
Jak vzniká nový prales?
Vycházka pod vedením ředitele správy 
národního parku do míst, kde se rodí nový les 
a zaměřená na problematiku péče o lesy se 
uskuteční v sobotu 26. května v 9:00 hodin. 
Místo srazu je Jetřichovicích, před informačním 
střediskem. Akce se koná při příležitosti Dne 
národních parků.
Botanická exkurze na Vlčí horu
Českoněmecká jarní botanická exkurze do 
botanicky zajímavé lokality na Vlčí hoře a 
přilehlých loukách se koná v neděli 27. května. 
Sraz je v 10:00 hodin v Panském - vlaková 
zastávka.
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Město Krásná Lípa připravilo u příležitosti 67. vý-
ročí ukončení II. světové války vzpomínkový akt na 
městském hřbitově.
Slavnostní projev, za účasti zástupců města, dětí ze 
základní školy a několika dalších občanů, přednesl 
Bohumil Bis.
Hudební doprovod obstaral školní Sboreček. (jk)

Míčky, lapače snů, malované kamínky a mnoho 
dalšího si mohli vyrobit a odnést všichni ti, kteří se 
zúčastnili oslav Dne Země, které se tradičně kon-
cem dubna konají na ekologické základně ČSOP 
Tilia v Krásném Buku. V rámci oslav se konala i 
ekologicko-přrodovědná soutěž pro školáky, kde si 
její účastníci vyzkoušeli své znalosti z přírody a její 
ochrany.          (vik)

Hned dvěma tradicím patří poslední dubnový den 
v Krásné Lípě. Vedle klasického pálení čarodějnic se 
tu staví i staročeská májka. Na udržení této krásno-
lipské tradice letos společně pracovali dobrovolní 
hasiči a žáci místní základní školy. Ti první asi pat-
náctimetrovou májku jejíž špička byla ozdobena 
pestrobarevnými stuhami postavili, ti druzí se po-

starali o příjemnou podvečerní atmosféru, když 
si připravili bohatý kulturní program plný hudby, 
zpěvu a tanečků. Zábavný program se pak přesunul 
k čarodějnické vatře, kde se pokračovalo v jiném 
živém zvyku posledního dubnového dne, v pálení 
čarodějnic. 

(vik)

Správa národního parku České Švýcarsko otevřela 
obnovenou naučnou stezku Jetřichovické skály. 
Osmikilometrová naučná stezka provádí návštěv-
níky přes trojici známých vyhlídek z Jetřichovic 
okolo skalního hrádku Šaunštejn do Vysoké Lípy. 
Na šestnácti zastaveních turisté získají vhled do kul-
turně-historických i aktuálních přírodních témat. 

Dvoujazyčné česko-německé informační tabule 
doprovázejí návštěvníky středně náročným teré-
nem s množstvím výhledů do okolní krajiny. Stezka 
netvoří okruh, pro návrat k výchozímu místu však v 
sezóně pomůže turistická autobusová linka okolo 
národního parku. 

(Tomáš Salov)

Více než třicet zájemců o přírodu a ornitologii se 
zúčastnilo exkurze zaměřené na pozorování ptáků 
v oblasti Českého Švýcarska. Pod vedením ředite-
le Správy Národního parku České Švýcarsko Pavla 
Bendy si účastníci prohlédli nejprve exponáty pta-
čích druhů, které správa parku pro vzdělávací účely 
nechává zhotovit z nalezených úhynů. Během ná-
sledné vycházky do oblasti významné ornitologic-

ké rezervace Velký rybník pak mohli poznávat volně 
žijící ptactvo. Akce byla završena ukázkou kroužko-
vání několika jedinců, a jejich následného vypuště-
ní zpět do volné přírody. Pro dětské účastníky byly 
připraveny tématické hry, například zvukové pexe-
so nebo poznávání základních ptačích druhů

(Tomáš Salov)

Pietní akt na městském 
hřbitově

Den Země oslavili 
hrami a soutěží

Krásnolípáci ctí tradice 
staví májku i pálí čarodějnice

Národní park má novou naučnou stezku - 
Jetřichovické skály

Ptačí zpěv přivítalo i České Švýcarsko

Program kina 
Krásná Lípa - KVĚTEN 2012

SIGNÁL
středa 16.5.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu 
odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci. 
Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci 
nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních 
pochopitelné očekávání 115 min.  Mládeži přístupno.

KONTRABAND
středa 23.5.

od 18:00 hod. Vstupné 40,- Kč
Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může všechno ztratit.
Vítejte v podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší pistoli a 
nejostřejší lokty, kdo selže, musí z kola ven, nejlépe s kulk-
ou v hlavě. Dovnitř se dostanete snadno, ale cesta zpátky je 
skoro nemožná. 110 min.Mládeži nepřístupno.
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Dne 28. 4. 2012 uspořádal oddíl KBC Krásná Lípa ve spolupráci s ČSFU, za pod-

pory města Krásná Lípa a společnosti Lumines Temple a.s. Národní pohár v 

kickboxu v disciplíně lowkick. Turnaje se zúčastnilo celkem 72 závodníků a zá-

vodnic z 21 oddílů z celé republiky. Jednalo se o nominační turnaj do národního 

reprezentačního týmu ČR a druhou nejvyšší národní soutěž.

Turnaj se nám podařilo zorganizovat na výbornou a dodržovali jsme přesně 

časový harmonogram soutěže, což ne vždycky bývá pravidlem. Původně bylo 

plánováno, že zápasy budou na tři kola po dvou minutách, ale při počtu 58 

zápasů jsme neměli jinou možnost, než zkrátit zápasy na 2x2 minuty a pouze 

fi nálové duely se bouchaly 3x2 minuty. Dále jsme udělovali dvě třetí místa, tak 

jak je tomu na mezinárodních turnajích.

Turnaje se zúčastnila celá řada výborných i mezinárodně ostřílených borců 

a to nejenom mistrů republiky, ale dokonce i mistrů světa a Evropy. Už tento 

fakt ukazuje, o jak prestižní turnaj se jednalo. První část turnaje jsme zahájili 

v 10 hodin ráno a skončili jsme po 16 hodině a vyvrcholením turnaje byl slav-

nostní galavečer od 20 hodin. Diváci mohli vidět řadu atraktivních soubojů a 

některé duely končily i před časovým limitem-K.O.

Co se týká našich domácích borců, tak v kategorii junioři za nás nastupoval ví-

těz Národního poháru v Praze Jan Galbavý a stejně tak jako v Praze neměl ve 

váze - 91 kg žádného soupeře a proto jsem ho musel, tak jako v Praze dát o 

váhu výš, tedy do + 91 kg. V této váze byli pouze tři účastníci a tak všichni měli 

od začátku jistou medaili, šlo jen o to, jak si je rozdělí. Jelikož náš zástupce byl 

lehčí než jeho soupeři a navíc byl vítězem NP Praha, byl nasazen do fi nále a tam 

čekal na vítěze zápasu David Filo(Red Fist Karviná) a Petr Podlešák (Magor Gym 

Varnsdorf ).

V tomto zápase zvítězil, zaslouženě na body, borec Filo z karvinského oddílu 

a varnsdorfský Podlešák se musel spokojit s bronzem. Ve fi nále zvítězil v tříko-

lové bitvě k naší velké radosti domácí borec Jan Galbavý a první zlatý pohár 

byl doma. Pozitivem této kategorie byla velká bojovnost a odhodlání všech tří 

borců zvítězit, negativem pak jejich špatná fyzická kondice a to bez výjimky 

u všech tří, včetně našeho Honzy Galbavého. Kluci jsou, ale mladí a určitě na 

kondici zapracují. Konečné pořadí:

1. místo Jan Galbavý - KBC Krásná Lípa 

2. místo David Filo - Red Fist Karviná 

3. místo Petr Podlešák - Magor Gym Varnsdorf

Prvním naším zástupcem na galavečeru byl ve vloženém zápase v supertěžké 

váze + 91 kg Josef Vodák proti Martinu Tomáškovi z Viper Clubu Česká Lípa. 

Abychom divákům představili i jiné disciplíny kickboxingu, nastoupili v disciplí-

ně fullcontact, což je disciplína, kde jsou povoleny údery a kopy pouze od pasu 

nahoru, na rozdíl od lowkicku, kde je i regulérní technika kop na stehno tzv.

lowkick. Pepa nic neuspěchal, nejdříve si soupeře přečetl, počkal na můj pokyn 

a poté co přitvrdil, nebylo o jeho vítězství pochyb a verdikt rozhodčích zněl 

jednoznačně 3:0 pro Pepu Vodáka. Ve svých 35 letech Pepča ukázal juniorům ze 

stejné váhovky, jak má vypadat fyzická kondice kickboxera, který nastupuje k 

zápasu! Snad se kluci dívali pozorně a poučí se.

Další náš zástupce a rovněž vítěz NP Praha Michal Málek nastoupil v mužích ve 

váze – 71 kg. V této váze bylo 7 účastníků. Jako pořádající oddíl jsem mohl na-

sadit Míšu při lichém počtu závodníků rovnou do semifi nále, ale tohoto práva 

jsem nevyužil a Míša ve čtvrtfi nále suverénně vybodoval Kolaříka z TCB Praha a 

v semifi nále po velké bitvě i Trávníčka z Jablonce nad Nisou. Tím si zajistil účast 

na galavečeru, kde na něho čekal Jura Vasilišin z KBC Příbram. Favoritem byl pro 

většinu lidí ze světa kickboxu, jednoznačně Vasilišin, protože je to několikaná-

sobný mistr České republiky a vítěz mnoha i mezinárodních turnajů. Vasilišin 

měl výhodu i v tom, že na rozdíl od Míši, který měl za sebou už dva zápasy, 

měl za sebou pouze jeden zápas a ten ještě ukončil před časovým limitem. Byl 

tedy jednoznačně odpočatější a míň rozbitý, než Míša. Oba dva se už utkali na 

galavečeru v Příbrami v roce 2011 a tam Míša vedl těsně na body, ale po srážce 

hlavami mu prasklo obočí a bylo po zápase. Nyní měl možnost odvety a ještě 

k tomu na domácí půdě. Michal se svého soupeře nijak nezalekl a pustil se do 

něj bez respektu. Došlo na řadu úderů i kopů a oba kluci si nic nedarovali. Oba 

bojovali s největším nasazením a předvedli divácky velmi atraktivní duel. K naší 

obrovské radosti zvítězil těsně, ale zaslouženě náš Míša Málek a bylo z toho 

druhé zlato pro náš oddíl.

Následoval vložený zápas v disciplíně K-1, kde nás reprezentoval mladý, ale už 

velmi zkušený Marek Fuksa. Je to dvojnásobný vicemistr České republiky z let 

2009 a 2010 a rovněž účastník několika galavečerů, kde vždy předvedl skvělou 

techniku a taktiku. 

O soupeři jsme toho moc nevěděli a tak jsme se v přípravě na něj zaměřili na 

jedinou informaci, kterou jsme měli, a to bylo to, že soupeř je levák a boxuje 

tedy v obráceném gardu, což bývá někdy problém. V tomto ohledu jsem, coby 

bývalý klasický boxer měl nějaké zkušenosti a v přípravě jsme je využili. 

Proti Márovi nastoupil Lysec ze Schejbal Gymu Lovosice a i když se choval dost 

sebevědomě, tak Mára mu od samého začátku ukazoval kdo je v ringu pánem. 

Ve skvěle takticky vedeném zápase, kdy přesně dodržoval moje pokyny a uka-

zoval divákům svoji vynikající techniku, svého soupeře čistě vybodoval. Radost 

v našem rohu i v hledišti byla obrovská.

Pro náš oddíl zbýval poslední zápas o zlato ve váze supertěžké + 91kg a tam 

na Míšu Duchače alias Medvěda, čekal přetěžký soupeř a tím nebyl nikdo jiný 

než několikanásobný mistr světa Petr Kareš z Iron Fighters, trénovaný státním 

trenérem Aloisem Škeříkem. Petr Kareš byl vyhlášen v roce 2011 nejlepším kick-

boxerem České republiky a byl mu udělen titul Krále bojovníků. Jeho účast na 

tomto turnaji dokládá a dokazuje, o jak významnou sportovní událost v našem 

městě se jednalo. Věděli jsme, že naše šance na vítězství se rovná prakticky 

nule, ale Míša Duchač chtěl duel se závodníkem světového formátu absolvo-

vat. Důležité bylo, tento zápas jak se říká přežít ve zdraví a nasbírat zkušenosti 

do budoucna. Petr Kareš dokázal nejenom, že je kickboxerem těch nejvyšších 

kvalit, ale prokázal i svoji psychickou vyspělost a sportovního ducha. Nesnažil 

se našeho Medvěda knokautovat, ale v poklidném tempu dotáhl zápas ke ko-

nečnému vysokému bodovému vítězství. Pro nás bylo důležité, že náš závodník 

nebyl nijak vážně zraněn a stříbrný pohár mu jistě náleží, už jenom za odvahu 

vstoupit do ringu s takovou ikonou českého a světového kickboxingu, jakou 

Péťa Kareš bezesporu je. Sláva vítězům, čest poraženým.

Jako zlatý hřeb galavečera byl zápas ve váze -91 kg mezi Pavlem Vojíkem z 

Lovosic a mistrem světa a Evropy Georgijem Fibichem z Iron Fighters Teamu. 

I když lovosický bijec na zkušeného Fibicha nestačil, prokázal statečné srdce a 

zápas se jistě líbil všem zúčastněným. 

Vítězí zcela zaslouženě Georgij Fibich, ale Pavel Vojík předvedl, že i ztracený zá-

pas se dá vybojovat se ctí a za to mu jistě náleží uznání a obdiv. Kvality Kareše a 

Fibicha mohu potvrdit, protože jsou to moji kolegové z reprezentačního týmu 

České republiky a byl jsem osobně přítomen tomu, když oba získali světové 

tituly. I když si samozřejmě vážím všech zúčastněných, musím přiznat, že účasti 

Petra Kareše a Georgije Fibicha si cením zvlášť a přikládám to našim dobrým 

vztahům z výjezdů na světové a Evropské soutěže, kde se všichni společně jako 

tým snažíme o vzornou reprezentaci České republiky.

Velmi si vážím osobní účasti mezinárodních rozhodčích, kteří rozhodují a řídí 

zápasy i na světových šampionátech, jmenovitě Jan Plaček, Jan Frána a Pavel 

Kocábek. 

Taktéž děkuji Martinu Berkovi z Liberce za zapůjčení ringu.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mi ať už nezištně, anebo za peníze 

pomáhali zajišťovat zdárný a důstojný průběh turnaje,ale z obavy abych na ně-

koho nezapomněl je radši nebudu jmenovat, ale každý z nich jistě ví, že jsem 

jim nesmírně zavázán. 

Poděkovat musím i všem mým klukům, kteří ukázali, že i v malém městě se dá 

provozovat sport na vrcholové úrovni a tím reprezentují nejenom moji trenér-

skou práci, úsilí a oddíl, ale i město Krásná Lípa samotné. 

Zvláštní poděkování patří fi rmě Lumines Temple a. s., zastoupené panem Ja-

nem Matyášem De Bärenem, který není jen naším hlavním sponzorem, ale je 

také mým osobním přítelem a kamarádem. 

A velký dík patří zástupcům našeho města, jmenovitě pak starostovi města 

panu Zbyňku Linhartovi, místostarostovi Janu Kolářovi, který kickboxu a na-

šemu oddílu fandí společně s panem Sudkem asi nejvíc. Obrovský kus práce 

odvedla jmenovitě i paní Jana Drobečková. 

Poděkování patří i divákům, kteří vytvářeli tu správnou kickboxerskou atmosfé-

ru a neúnavně fandili. A těm, kteří nedělali nic, protože nám jako oddílu příliš 

nepřejí a naše úspěchy pro ně mnoho neznamenají, taky děkuji, protože i nic-

nedělání je někdy velmi záslužné.

Sportu zdar a kickboxu zvlášť! 

(Za KBC Krásná Lípa o.s. Milan Dušek) 

Kickboxeři poprvé na domácí půdě
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Zápis do mateřských škol a den otevřených dveří
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pořádá zápis do mateřských škol, který se koná 23. května 
2012 od 15:00 do 19:00 hodin v Mateřské škole v Masarykově ulici a to pouze se zákonnými zástupci 
dítěte! S sebou si nezapomeňte rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou žádost o přijetí dítěte 
do MŠ, včetně přílohy (žádost s přílohou si můžete vyzvednout mateřských školách nebo vytisknout z 
webových stránek školy www..zskrasnalipa.cz). Ve středu 16. května od 10:00 do 15:00 hodin je ve všech 
školkách pro děti připraven Den otevřených dveří.

Vážení přátelé sborového zpěvu,
je nám velkým potěšením pozvat Vás na již

XXVII. ročník PŘEHLÍDKY PĚVECKÝCH SBORŮ
v Krásné Lípě,který se uskuteční v sobotu

26. května 2012 od 10:00 hodin.

Přehlídka je koncipována jako přátelské setkání 
sborů, které si navzájem představí

své pěvecké umění. V tomto ročníku bychom rádi 
prezentovali sbory od mateřské školky, základní 

školy, středoškoláky až po dospělý sbor.

Těšíme se na setkání

PSDM Hlásek a Sboreček Krásná Lípa

Čím se liší stéblo od stvolu? Je brambora plod? A 
mnoho dalších otázek z botaniky, zoologie, geolo-
gie, či ekologie prověřilo znalosti dětí, které se zú-
častnily krajského kola ekologické soutěže Zelená 
stezka – Zlatý list. A kdo dával pozor v hodinách 
přírodovědy, mohl zvítězit. Ne čas, ale znalosti totiž 
rozhodují při jedné z největších ekologicko-příro-
dovědných soutěží dětských kolektivů. Krajského 
kola soutěže, které se tradičně koná v Krásné Lípě 
se zúčastnilo dvaatřicet tříčlenných hlídek z celé-
ho Ústeckého kraje. V konkurenci šedesáti osmi 
soutěžící největší znalosti prokázali školáci z Bíliny, 
kteří s přehledem zvítězili v mladší i starší kategorii 
soutěže. Další místa na stupních vítězů pak patřila 
školákům z Loun, Ústí nad Labem a Krásné Lípy - 
v kategorii starších žáků sedmých až devátých tříd 
obsadilo družstvo nesoucí název Smajlíci I a II ve 
složení Viktorie a Adriana Marschnerovy, Kristýna 

Staňková a Hana Medlenová třetí místo s osmade-
vadesáti získanými body. 

(vik)

V rámci projektu profesní orientace podpořeného z 
dotačního programu MŠMT na podporu vzdělává-
ní sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů, 
jsme se vydali na výjezd do jedné z fi rem v našem 
blízkém okolí. Tentokrát do sídla společnosti Nobi-
lis Tilia, které se zabývá výrobou aromaterapeutické 
kosmetiky, permakulturním pěstováním a vůbec 
vším co je spojené se zdravým a harmonickým ži-
votním stylem.
Během naší návštěvy se dětem z osmé třídy ZŠ 
Krásná Lípa věnovala paní Klára Baráková. Provedla 
je zázemím fi rmy a v přednáškové místnosti sezná-
mila s tím, jak aromaterapie funguje. 
Žáci měli možnost namíchat si svůj osobní parfém 
či masážní olej podle vlastních potřeb. Někdo chtěl 
pomoci s astmatem, někdo s otravnými pupínky či 
alergií. Zjistili pak, že na alergii jsou dobré citrusy a 
na akné třeba levandule. Poté, co se se všichni na-
dýchali éterických olejů, s námi naše průvodkyně 
vyrazila do Vlčí zahrádky, o kterou pečuje paní Kate-
řina Horáčková. Zde měli žáci možnost poznat, jak 
vypadá permakultura v praxi, kdy spolu různé rost-
liny sdílí jeden záhon. Přestože se zahrádka teprve 
probouzela, bylo v ní již k přivonění a ochutnání 
rozličné množství bylinek. Po procházce v zahrádce 

si žáci uvařili z vlastnoručně natrhané máty a me-
duňky čaj, který si v klidu vychutnali v příjemném 
prostoru čajovny. 
Děkujeme paní Barákové a Nobilis Tilia za příjemné 
dopoledne, ve kterém jsme měli možnost nahléd-
nout do tajů aromaterapie, výroby kosmetiky a še-
trnému přístupu k životnímu prostředí.

(Za Kostku Krásná Lípa p. o. Petra Vrajová)

V polovině dubna se zástupci VIII.B zúčastnili ce-
lostátní soutěže „Expedice Karakoram“ v lanovém 
centru Proud v Praze. Žáci osmého ročníku se do 
této soutěže přihlásili po absolvování  výletu, který 
si v loňském roce vyhráli v soutěži „Seznam, najdu 
tam co neznám“ , a protože se instruktorům líbilo, 
jak se žáci chovají jeden k druhému, byla jim účast 
na této soutěži nabídnuta. Soutěž začala nejprve 
bezpečnostním školením, jak se chovat při jiště-
ní svého spolužáka, který překonává překážku ve 
výškách, radami jakým způsobem překážky zdolat 
a podobně. Poté začali žáci soutěžit, ale nejprve 
museli uhodnout šifru. Jméno šerpy z pohoří Ka-
rakoram. Pokud heslo uhodli, začal běžet druž-
stvům 90-ti minutový interval, kdy měli za úkol 
překonat co nejvíce výškových bodů (úkolů). Úkoly 
byly nelehké, ale naše družstvo se v pořadí umístilo 
na druhém místě a nyní budeme čekat na celkové 
pořadí všech zúčastněných družstev. Touto ces-
tou chválím celé družstvo, Báru Pešírovou, Nikolu 
Müllerovou, Petru Šrejmovou, David Kisse, Fanda 
Pakandla, Vítka Barana a Štěpána Mráze, které do-
kázalo, že umí držet při sobě a navíc si vzájemně 
podporovat a pomáhat si. 

(ZŠ Krásná Lípa)

V dubnu jsme měli ve školce vzácnou návštěvu.
Dorazili k nám rovnou tři čtyřnozí kamarádi – dva 
černobílí oříšci a jeden hnědý obr.
 Jejich paničky nám o nich přišli říct spoustu zají-
mavého – jako například, že ten velký dobrácky 
vyhlížející pejsek dokáže zahnat i lva, ale jinak je 
neuvěřitelně líný a nejradši by se válel v posteli, na 
zádech má pruh, který vypadá stále naježený, aby 
odradil nepřítele, že černobílý veselý psík je bráš-
kou toho na Seznamu a miluje děti a další spoustu 
zajímavostí.
Beseda však měla i jiný účel – naučili jsme se, že i 
mezi pejsky můžeme najít ty nebezpečné či vy-
strašené chlupáče, kteří nás mohou venku potkat 
a ohrozit.
Jak se proti nim bránit se děti zábavnou formou 
naučili právě tady - pokud to jde utéct  před nimi 
někam do výšky, pokud ne – stočit se do klubíčka a 
krýt si citlivá místa (krk, hlavu, bříško) .
Děti si takové chování také rovnou vyzkoušely a 
naši čtyřnozí kamarádi jim u toho asistovali – pa-
nička jim totiž pod stočené dítko nastražila pejsky 
tolik milované piškotky a oni nedali pokoj, dokud 
se na ně nedošťourali.: -)). Spousta dětí „ňuchání“ 
nevydržela a překulila se na záda přičemž si místo 
strachu užila spoustu legrace. Mimochodem,tako-
vý pes dokáže obrátit na záda i paní učitelku…
Pro děti je tato praktická zkušenost velmi cenná, 
vždyť si jen připomeňte těch neštěstí, které způso-
bila krvelačná plemena na nevinných dětech.
Byly jsme tudíž rády, že jsme mohli dětem tuto zají-
mavou zkušenost předat a zprostředkovat.

(Za MŠ Motýlek a Brouček D. Lehoczká)

Soutěž ovládli školáci z Bíliny

Profesní orientace v Nobilis Tilia

Krásnolipští školáci 
umí držet při sobě

Co umí pejsci?
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EkoTýden v Krásné Lípě 
28. – 31. května 2012 

Úterý 
29.5.2012 

Čtvrtek 
31.5.2012 

EkoCinema – Ozvěny ekofilmů, v budově ZŠ od 8.00 do 
17.00 hod. 

EkoVýstava BRÁNA RECYKLACE firmy EKOKOM 
(v průběhu týdne v budově ZŠ) 

EkoHappening - Křinické náměstí – hlavní program 
EkoTýdne (8.00 až cca 14.00 hod.) 

Doprovodný kulturní program 
EkoSoutěže 
Módní EkoPřehlídka 

8.00 – 13.00 hod. - sběr textilu (Textil separujte – do 
žlutých pytlů pro charitu a do zelených pytlů dávejte 
textil do sběru, pytle si můžete vyzvednout na TS nebo 
na MěÚ dveře č. 15.) 
13.30 – vyhlášení soutěže ve sběru textilu – 1. cena, 
dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč. na nákup 
značkového oblečení 
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V loňském roce došlo ke zborcení části konstruk-
ce střechy na horních kabinách v krásnolipském 
fotbalovém areálu. Střecha byla provizorně pode-
přena s tím, že bude opravena až poté, kdy na ni 
budou zajištěny potřebné fi nanční prostředky z 
rozpočtu města pro rok 2012.
Technické služby města tak tento týden mohly za-
hájit opravu střechy kompletní výměnou poškoze-
ných trámů a bednění. Následně bude instalováno 
oplechování a další klempířské prvky.
Další prostředky jsou vyčleněny na pokračování 
oprav spodních kabin, kde se navazuje na loňské 
a předloňské etapy, kdy bylo praveno sociální za-
řízení a sprchy, elektroinstalace, komíny a střecha. 
Letos se pak dostane i na další prostory – kabiny 
rozhodčích a hráčů atd. Samozřejmostí činnosti je i 
standardní ošetřování travnaté plochy, její hnojení, 
pravidelné sečení (min. 1x týdně) a závlaha. Stejně 
tak je městem Krásná Lípa zajištěna i další běžná 
údržba a správce areálu, kterým je již druhým ro-
kem, ke spokojenosti všech aktérů, p. René Helle. 
Celkové náklady na fotbalový areál z rozpočtu měs-
ta Krásná Lípa tak letos přesáhnou částku 450 tis. 
Kč. Že jde o velmi výraznou podporu tohoto spor-
tovního odvětví není pochyb. 

(J. Kolář)

ovšem téměř katastrofi cky...

K prvnímu letošnímu zápasu se hoši sešli v této sestavě: brána – Robert Kurz,

Hráči - Jan Taibl, Adam Pešek, Filip Pešek, Tomáš Alfery, Jára Indrák, Petr Kaštánek a 

Vlasta Šmalcl.

Chlapce čekaly čtyři zápasy a to s SK Velký Šenov, FK Malšovice, Českou Kamenicí a 

Spartakem Boletice. Jiříkov se pro malý počet hráčů nedostavil.

 SK Velký Šenov    FK Malšovice   Česká Kamenice Boletice

TJ Krásná Lípa              0 : 3            1 : 2             0 : 4       1 : 3

                                                        Alfery                                                             Šmalcl

Bez dlouhého psaní, či řečí to nebyl fotbal, na který jsme všichni zvyklí. Hrubé chyby 

hráčů, nepovedené sólování, nepřesné přihrávky, špatné zpracování míče,  téměř 

nulová spolupráce mezi hráči - to všechno, včetně chyb brankáře, vedlo k tomu, že 

kluci nebyli schopni vyhrát ani jeden zápas. Tudíž odjeli domů bez jediného bodu. 

Porážka to byla drsná a jsem přesvědčená, že kluky hodně bolela. Ale bohužel si za 

to mohli sami. Snad si chlapci napraví reputaci při dalším utkán&i acute; na domá-

cím trávníku. 

(m.alf )

Kabiny fotbalistů 
dostanou novou 

střechu

Starší přípravka zahájila jarní sezonu 
v Malšovicích...

Sportovní areál zahájil sezónu s novými herními prvky

V areálu školního hřiště Hauserka byly v minulých 
dnech nainstalovány nové prvky pro venkovní fi t-
ness. Původní dřevěný hrad a prolézačky dosloužily 
a byly v loňském roce z bezpečnostních důvodů 
odstraněny. Nahrazeny byly masivními tělocvičný-
mi prvky moderní konstrukce, které jsou zároveň 

označeny návody pro vhodné a bezpečné použí-
vání.
Konečné úpravy areálu se zúčastnili i žáci 9. třídy 
základní školy. Akce byla fi nancována z rozpočtu 
města Krásná Lípa. 

(jk)

Nové outdoor fi tness na Hauserce
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I. Hlavní program
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů 
Usnesení RM č. 26 - 01 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů 
předloženou Mgr. Lucií Hankovou, tajemnicí MěÚ. 
 
Závěry z 10. ZM ze dne 28. 3. 2012 
Usnesení RM č. 26 - 02 
RM projednala závěry vyplývající z 10. ZM ze dne 28. 3. 2012 
a ukládá:
- vedoucí fi nančního odboru Bc. Dagmar Mrázové připravovat 
RM podklady pro rozpočtová opatření rozpočtu města Krásná 
Lípa a příspěvkových organizací města Krásná Lípa na rok 2012 
v souladu s usneseními 10. ZZM 
- Karlu Marešovi zpracovat a zaslat investorovi výstupy 
z usnesení 10. ZZM týkajících se výstavby Aparthotelu a 
souvisejících staveb. 
 
II. Došlá pošta
 Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 26 - 03 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:
st. p. č. 969/1 část o výměře 81 m2, k. ú. Krásná Lípa 
 
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 26 - 04 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
st. p. č. 119 o výměře 82 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 543 o výměře 291 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 545/1 o výměře 746 m2, k. ú. Krásný Buk. 
 
Pronájem pozemku 
Usnesení RM č. 26 - 05 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1297 o výměře 400 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Anně Věrné, Krásná 
Lípa, Nemocniční 1065/32 za nejvýší nabídnutou cenu 2600 Kč 
za rok. 
 
Pronájem st. p. č. 78/1 a p. p. č. 377, vše k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 26 - 06 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 377 o výměře 350 m2 za 
účelem zřízení zahrady a části st. p. č. 78/1 o výměře 53 m2, 
vše k. ú. Krásný Buk Jaroslavu Andertovi, Ústí nad Labem, 
Masarykova 2292/150A. 
 
Pronájem st. p. č. 78/1, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 26 - 07 
RM schvaluje pronájem části st. p. č. 78/1 o výměře 43 m2, k. ú. 
Krásný Buk Jiřímu Zerzánovi, Krásná Lípa, Krásný Buk 54. 
 
Převod pozemků - Strojírna Varnsdorf s. r. o. 
Usnesení RM č. 26 - 08 
RM projednala vyjádření Strojírny Varnsdorf s. r. o. , Praha 
k převodu části p. p. č. 1943/1, k. ú. Krásná Lípa a žádost 
o odkoupení části p. p. č. 2370, k. ú. Krásná Lípa a ukládá 
Vladimíře Doškové projednat možnost směny uvedených 
pozemků (p. p. č. 2370 včetně p. p. č. 2357/2, k. ú. Krásná Lípa) 
s doplatkem kupní ceny. 
 
Prodej nebo dlouhodobý pronájem pozemků 
Usnesení RM č. 26 - 09 
RM doporučuje ZM neschválit prodej nebo dlouhodobý 
pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce pro 
výsadbu porostů energetických dřevin fi rmě SUHOX s. r. o. Brno.
 
Byty - pronájem - byt č. 7, Krásná Lípa, Bezručova 359/15 
Usnesení RM č. 26 - 10 
RM neschvaluje pronájem bytu č. 7, Krásná Lípa, Bezručova 
359/15 Zdeňce Demeterové bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská 
114/30. 
 
Byty - pronájem - byt č. 2, Krásná Lípa, Křinické náměstí 
6/11 
Usnesení RM č. 26 - 11 
RM neschvaluje pronájem bytu č. 2, Krásná Lípa, Křinické 
náměstí 6/11 Žanetě Ferencové bytem Jiříkov, Pražská 259/70. 

 III. Různé
Byty - pozastavení vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 26 - 12 
RM pozastavuje záměr obce uvedený v usnesení RM č. 14-21 z 
27. 7. 2011 pronajmout byt č. 2, Krásná Lípa, Křinické náměstí 
6/11 do 31. 12. 2012. 
 
Byty - nájemní smlouva - byt č. 6, Krásná Lípa, 
Bezručova 359/15 
Usnesení RM č. 26 - 13 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se stávajícím 
nájemníkem Petrem Hodboděm bytem Krásná Lípa, Bezručova 
359/15 na byt č. 6, Krásná Lípa, Bezručova 359/15, na dobu 
určitou do 31. 7. 2012 za podmínky úhrady dluhu vůči městu 
v plné výši nejpozději k 25. 4. 2012. 
 
Byty - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 26 - 14 
RM schvaluje výpověď nájmu z bytu č. 47, Krásná Lípa, 
Nemocniční 1137/6 nájemníkovi Janu Froňkovi bytem Krásná 
Lípa, Nemocniční 1137/6 z důvodu dluhu na nájemném a na 
úhradách za služby spojené s užíváním bytu. 
 
Byt v domě s pečovatelskou službou - vyhlášení k 
pronájmu - byt č.27, Krásná Lípa, Nemocniční 1148/12 
Usnesení RM č. 26 - 15 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 27, Krásná Lípa, 
Nemocniční 1148/12 v modrém domě s pečovatelskou službou. 
Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (40,21 m2, sazba 30,46 Kč/
m2), balkón, vana, 3. patro s výtahem. Žadatel nehradí kauci 
při podání žádosti o byt a kauci ve výši 5000Kč + 3 nájmy při 
podpisu nájemní smlouvy. Režim v domě se řídí Provozním 
řádem domu s pečovatelskou službou. Veškeré opravy a 
úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. Podmínkou 
přijetí žádosti je doložení uzavřené smlouvy o poskytování 
pečovatelské služby. 
 
Pravidla pro pronájem městských bytů 
Usnesení RM č. 26 - 16 
RM ukládá Ladě Hrnečkové upravit Pravidla pro pronájem 
městských bytů se zapracováním přidělování bytů v Domě s 
pečovatelskou službou. 
 
Zrušení věcného břemene 
Usnesení RM č. 26 - 17 
RM bere na vědomí dopis Správy NP ČŠ ve věci žádosti o 
zrušení věcného břemene - právo chůze, jízdy, čištění a opravy 
cyklostezky - vázaného k pozemku p. p. č. 2392/1, k. ú. Krásná 
Lípa, a nemá námitky proti jeho zrušení po předložení příslušné 
dohody ke schválení.
 
Budoucí prodej pozemku pro stavbu trafostanice 
v ul. Smetanova 
Usnesení RM č. 26 - 18 
Na základě usnesení ZM č. 9-10/2012 a č. 10-55/2012 schvaluje 
RM uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části 
p. p. č. 239, k. ú. Krásná Lípa, se společností ČEZ Distribuce, a. 
s., IČ 247290035, Teplická 874/8, Děčín, a to až po uzavření 
darovací smlouvy s fi rmou Toonan, s. r. o. Radlická 3201/14, 
Praha 5 na částku 50 000 Kč a splnění podmínek této smlouvy 
a po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného 
břemene pro napojení stavby Aparthotelu. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene 
Usnesení RM č. 26 - 19 
RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 9-10/2012 a 10-
55/2012 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení 
věcného břemene na uložení el. kabelů do pozemků města 
Krásná Lípa v souvislosti s budováním el. přípojky pro 
Aparthotel za podmínek, že objekt A nebude napojen z 
náměstí, to znamená že pozemek p. p. č. 2750/1 nebude 
dotčen žádným způsobem. RM dále požaduje předložení řádné 
projektové dokumentace pro stavební řízení ke schválení. 
 
Příspěvek na štafetový běh 
Usnesení RM č. 26 - 20 

RM neschvaluje příspěvek na uskutečnění 24. ročníku 
štafetového běhu k uctění památky 70. výročí vyhlazení obcí 
Lidice a Ležáky. 
 
Města bez hranic 
Usnesení RM č. 26 - 21 
RM bere na vědomí schválení dotace na realizaci projektu 
Města bez hranic od Česko-německého fondu budoucnosti, 
Na Kazance 634/7, 171 00 Praha 7 ve výši 160 000Kč, dle 
předloženého návrhu.
 
Objekty města - opravy, rekonstrukce a investice 2012 
Usnesení RM č. 26 - 22 
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a investice na rok 2012 na 
objektech města na základě předloženého návrhu. 
 
Informace o konkursu na ředitele ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 26 - 23 
RM nevyhlašuje konkurs na ředitele Základní školy a Mateřské 
školy Krásná Lípa, p. o., Školní 10/558, 407 46 Krásná Lípa dle 
§ 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, 
čímž se prodlužuje doba trvání pracovního poměru na dobu 
určitou stávající ředitelky RNDr. Ivany Preyové o dalších šest let. 
 
Příspěvky na střechy, ploty a fasády 
Usnesení RM č. 26 - 24 
RM schvaluje pravidla pro přiznání příspěvků města na opravu 
fasád, střech a oplocení pro rok 2012, dle předloženého návrhu. 
 
Nebytové prostory - výpověď nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 26 - 25 
RM schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
č. 2001/22/17-277 s nájemníkem Základní umělecká škola 
Rumburk, Růžová 3/1416, Rumburk z důvodu převedení 
majetku do správy ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
 
Směrnice k závodnímu stravování 
Usnesení RM č. 26 - 26 
RM schvaluje změnu Směrnice č. 8 k závodnímu stravování s 
účinností od 1. 4. 2012 dle předloženého návrhu. 
 
Zápis do kroniky města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 26 - 27 
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem 
Ivanem Jaklem za měsíc březen 2012, dle předloženého návrhu. 
 
IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
-  informace o pochodu z Ravensbrück do Nového Boru, který 

absolvovali Lidické ženy v roce 1945,
-  sdělení SVS a. s., že se bude fi nančně podílet na realizaci 

stavby Kanalizace Krásná Lípa částkou 31 439 000 Kč,
-  protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Dohody o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP v období od 2. 
11. 2011 do 22. 3. 2012

-  vyjádření ministerstva zemědělství k povinnostem vlastníka 
vodního díla (opěrná zeď koryta rybníku Cimrák u paní 
Jidřišky Malinové),

-  oznámení o zřízení depozitního účtu p. o. Kostka. 
 
Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
-  zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 2. 4. 

2012,
-  zápis z jednání kulturní komise ze dne 3. 4. 2012,
-  zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí 

ze dne 3. 4. 2012,
-  zápis z jednání komise pro hospodaření s byty ze dne 5. 4. 

2012,
-  zápis z jednání fi nančního výboru ze dne 4. 4. 2012,
-  zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29. 3. 2012,
-  zápis z jednání komise zdravotně sociální ze dne 4. 4. 2012,
-  zápis z jednání školské rady ze dne 26. 3. 2012. 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
Usnesení z 26. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11. 4. 2012 
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I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 25. RM
Usnesení RM č. 27 - 01
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 25. RM předloženou Mgr. 
Lucií Hankovou, tajemnicí MěÚ.
 
II. Došlá pošta
Odkoupení p. p. č. 755, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 27 - 02
RM projednala nabídku odkoupení p. p. č. 755, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
a vzhledem k nevyužitelnosti nákup pozemku neschvaluje.

Prodej p. p. č. 502/7, 3064/53 a 3077/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 27 - 03
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 502/7 o výměře 50 m2, p. 
p. č. 3064/53 
o výměře 68 m2 a p. p. č. 3077/2 o výměře 719 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa za cenu 
50 Kč/m2 Ústeckému kraji z důvodu majetkoprávního vypořádání 
pozemků pod silnicí.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - Křinické 
náměstí 14/16
Usnesení RM č. 27 - 04
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
96/22/30-020 uzavřené s Janou Votápkovou, Krásná Lípa, Nemocniční 
676/24, kterým se mění označení nájemce na Romanu Dlouhou, Staré 
Křečany 409.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - 
Masarykova 1094/4
Usnesení RM č. 27 - 05
RM neschvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor 
č. 2011/22/19 - 35 uzavřené se společností České Švýcarsko, o. p. s., 
Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, kterým se prodlužuje doba 
výpůjčky do 31. 12. 2013.

Byty - pronájem - byt č. 13, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 27 - 06
RM schvaluje pronájem bytu č. 13, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 v 
tomto pořadí:
1. Lukáš Němeček, Krásná Lípa, Masarykova 543/41,
2. Helena Selingerová, Krásná Lípa, Lidická 999/15,
3. Jan Vašátko, Krásná Lípa, Nemocniční 1062/26.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.

Byty - pronájem - byt č.27, Krásná Lípa, Nemocniční 1148/12 
Usnesení RM č. 27 - 07
RM schvaluje pronájem bytu č. 27, Krásná Lípa, Nemocniční 1148/12 
v tomto pořadí:
1. Ludmila Hrubešová, Křinické náměstí 13/15, Krásná Lípa
2. Alena Marholdová, Křinické náměstí 431/14, Krásná Lípa
3. Elsa Ledvinková, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.

III. Různé
Směna pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 27 - 08
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 1128 o výměře 1519 m2, p. 
p. č. 1135 o výměře 904 m2, p. p. č. 1184/10 o výměře 495 m2, p. p. 
č. 1190/1 o výměře 748 m2, p. p. č. 1190/2 o výměře 2638 m2, p. p. č. 
2837/4 o výměře 320 m2 a p. p. č. 2387/9 o výměře 24599 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa za část p. p. č. 1126/1 o výměře cca 11000 m2 a část p. 
p. č. 1116/1 o výměře 1134 m2, vše k. ú. Krásná Lípa dle předloženého 
návrhu.

Prodej pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 27 - 09
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek:
p. p. č. 239 o výměře cca 40 m2, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého 
návrhu.

Pronájem p. p. č. 296/1 a p. p. č. 296/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 27 - 10
RM schvaluje pronájem p. p. č. 296/1 o výměře 173 m2 a p. p. č. 296/2 
o výměře 653 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Ladislavu Bezděkovi, Krásná Lípa, Bendlova 7. 

Směrnice č. 1
Usnesení RM č. 27 - 11
RM schvaluje změnu směrnice č. 1 k zajištění účetnictví města Krásná 
Lípa dle předloženého návrhu. 
 
Použití odvodu výtěžku z VHP za rok 2011

Usnesení RM č. 27 - 12
RM schvaluje využití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů 
za rok 2011 na veřejně prospěšné účely, a to na částečné fi nancování 
příspěvků na činnost a akce pro zájmové organizace ve městě Krásná 
Lípa v roce 2012.

Vyrovnání dluhu 
Usnesení RM č. 27 - 13
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu splatnosti dluhu 
Josefa Krejčího, bytem Plynární 548/4, Rumburk ze zápočtu pohledávek 
č. 45/2011, vydaného v souladu s rozsudkem Krajského soudu v Ústí 
nad Labem, pobočka v Liberci 26 Co 400/2010 - 280, do 15. 7. 2012 vč. 
smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2011
Usnesení RM č. 27 - 13
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města Krásná 
Lípa za rok 2011 provedeného nezávislou auditorskou společností 
AUDIT OBCE s. r. o. Příbram - při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
RM vyjadřuje poděkování vedoucí fi nančního odboru Bc. Dagmar 
Mrázové za kvalitní přípravu podkladů pro přezkoumání hospodaření 
města Krásná Lípa.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2012
Usnesení RM č. 27 - 15
RM schvaluje návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 
města Krásná Lípa za rok 2012 se společností AUDIT OBCE, s. r. o. 
Příbram v předloženém znění.

Nákup pozemku u vlakového nádraží
Usnesení RM č. 27 - 16
RM projednala nabídkovou cenu 101 000 Kč za pozemek p. p. č. 3087/6, 
k. ú. Krásná Lípa a neschvaluje nákup pozemku za tuto cenu. 

Realizační PD k Aparthotelu
Usnesení RM č. 27 - 17
RM projednala připomínky k zaslané elektronické verzi realizační 
projektové dokumentace na stavbu Aparthotelu a konstatuje, že pro 
její některé rozpory, případně nejednoznačnost, není možné ji posoudit 
či odsouhlasit.
RM ukládá Karlu Marešovi zaslat základní poznámky k dokumentaci 
investorovi stavby Aparthotel s tím, že žádáme jejich zohlednění a 
zapracování.

Vyjádření k provádění stavby Aparthotelu
Usnesení RM č. 27 - 18
RM na základě nyní předložené dokumentace pro provedení stavby 
nesouhlasí s vyspádováním ploch budovaných v rámci areálu 
Aparthotelu do stávajících okolních pochůzných nebo pojízdných ploch 
bez podchycení povrchových vod a stabilizace svahu. 
RM ukládá Karlu Marešovi zaslat toto stanovisko investorovi stavby s 
výzvou ke zjednání nápravy a požadavkem na předložení řešení tohoto 
problému v termínu 
do 31. 5. 2012.

Cyklostezka - chodník Rumburská
Usnesení RM č. 27 - 19
RM bere na vědomí studii na projekt Odstavná plocha u vlakového 
nádraží, chodník a komunikace pro pěší a cyklisty na Rumburské ulici 
a zápis z jednání s panem Vladimírem Sadílkem ve věci směny části 
dotčených pozemků.

Rozhledna na Vlčí hoře – KČT
Usnesení RM č. 27 - 20
RM bere na vědomí projekt KČT Krásná Lípa na rekonstrukci a opravu 
rozhledny na Vlčí hoře a v případě schválení dotace schvaluje zajištění 
spolufi nancování projektu a doporučuje ZM schválit půjčku na zajištění 
předfi nancování projektu. 

Kanalizace – aktualizace FEA 
Usnesení RM č. 27 - 21
RM bere na vědomí aktualizovanou fi nančně ekonomickou analýzu 
stavby kanalizace – 2. etapa pro SFŽP ČR vč. snížení částky dotace o 
více než 20 mil. Kč. A ukládá starostovi města jednat s SVS, a. s. Teplice 
o řešení fi nancování projektu. 

Oprava břehových zdí přítoku Křinice
Usnesení RM č. 27 - 22
RM se seznámila s dopisem z Ministerstva zemědělství ve věci opravy 
zbořené břehové zídky na rozhraní pozemků p. p. č. 211/2, 3054/8 s 
3054/1, vše k. ú. Krásná Lípa, u vlastníka domu č. 286/4. Město Krásná 
Lípa není vlastníkem výše uvedených pozemků ani zídky. 
RM doporučuje vlastníku objektu č. 286/4 podat žalobu na určení 

vlastníka opěrné zídky. 

Darovací smlouva
Usnesení RM č. 27 - 23
RM schvaluje darovací smlouvu s Domovem se zvláštním režimem 
Krásná Lípa, Čelakovského 40/13, Krásná Lípa, kterému daruje majetek 
nepatrné hodnoty po zemřelém Květoslavu Heranovi.
 
Terénní práce 2012
Usnesení RM č. 27 - 24
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na realizaci projektu Amari 
– terénní práce pro rok 2012 od Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny. RM schvaluje realizaci projektu prostřednictvím Kostka 
Krásná Lípa p. o. za podmínky dodržení metodiky. 

Dotace a technická výpomoc na pořádání akce VI. MFF TP
Usnesení RM č. 27 - 25
RM bere na vědomí informaci o odmítnutí dohody o spolupráci při 
přípravě VI. MFF TP ze strany F. S. Lužičan.
RM snižuje dotaci schválenou v usnesení RM č. 22-30 ze dne 1. 2. 2012 
folklornímu souboru Lužičan na částku 4 000 Kč na pořádání akce 
VI.MFF TP z důvodu změny významu akce pro město Krásná Lípa a 
omezuje technickou výpomoc pouze na bezplatný pronájem kulturního 
domu v termínech 8. 6., 9. 6. od 17.00 a 10. 6. 2012
RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 10 - 68/2012 z důvodu 
nezájmu druhé strany.

Vyhlášení soutěže Město plné květin 2012
Usnesení RM č. 27 - 26
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin 2012 a schvaluje její pravidla 
dle předloženého návrhu.

Krásná Lípa - sportovní hřiště
Usnesení RM č. 27 - 27
RM bere na vědomí schválení dotace z Programu prevence kriminality 
2012 na projekt Krásná Lípa - sportovní hřiště ve výši 300 000 Kč. 
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace a schválit spoluúčast ve výši 
46 010 Kč, a to z 1. investiční rozpočtové rezervy.

Asistent prevence kriminality
Usnesení RM č. 27 - 28
RM bere na vědomí schválení neinvestiční dotace z Programu prevence 
kriminality na projekt Asistent prevence kriminality na základě 
Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. 57, dle přílohy.
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace a schválit spoluúčast města ve 
výši 15 200 Kč z organizační složky 0353 provoz MěÚ.

Školská rada
Usnesení RM č. 27 - 29
RM bere na vědomí ukončení volebního období Školské rady při ZŠ a MŠ 
Krásná Lípa a přípravu voleb na zjištění členů pro další volební období.
RM na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., schvaluje, aby 
Školská rada byla tříčlenná. 

Adaptační pobyt
Usnesení RM č. 27 - 30
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa z 
programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012 na 
projekt Adaptační pobyt ve výši 34 000 Kč od Ústeckého kraje.

Program kina a plán akcí v KD na květen 2012
Usnesení RM č. 27 - 31
RM bere na vědomí program kina a plán akcí v KD na květen 2012.

IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
-  žádost manželů Gebauerových o konkrétní odpovědi k připomínkám 

k prodeji pozemku p. p. č. 644/2,
-  informace ke stavebním pracím na objektu Aparthotelu v Krásné 

Lípě fi rmě Toonan s. r. o,
-  plnění rozpočtu města Krásná Lípa za období 1-3/2012 na jednotlivé 

akce,
-  daňové plnění za leden až březen 2012,
-  informace o nové novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách,
-  program konference Úřadu vlády ČR o inklusivním vzdělávání,
-  dopis ředitelky p.o. Kostka Krásná Lípa ohledně příspěvku na 

prevenci kriminality,
-  návštěvnost městské knihovny a internetu za měsíc březen.

Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
-  zápis z jednání komise pro hospodaření s byty.

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 27. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 2. 5. 2012


