
431

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 19. července 

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 2. srpna

Rekonstrukce Domu služeb nabývá 
konkrétní obrysy

Tour de Feminin 
kralovala Ruska

Když jsme před dvěma roky psali článek o 
připravované rekonstrukci Domu služeb, netušili 
jsme tak úplně, co nás čeká za administrativní 
tanec při získávání dotace. To přirovnání se mi zdá 
velmi trefné, ač tanec to byl podivný. Krok vpřed, 
dva vzad, úkrok stranou, otočka… Podivný rytmus, 
dlouhé pauzy. Různé dokumenty a doklady se stále 
upravovaly, někde se zakládaly, aby se následně 
požadovaly znovu v původní podobě. To vše s 
dlouhými dobami úředního ticha a nečinnosti. Je k 
neuvěření, že dopis z Prahy v dnešní době putuje 
dlouhé týdny.
Mnohokrát urgované, osobně intervenované. 
Negativní zkušenosti jsme se snažili předávat 
odpovědným osobám, tu při návštěvě ministru 
práce a sociálních věcí Drábkovi, jindy poslancům 
či vysoce postaveným vládním úředníkům. Vše 
marné, další kolo papírového šustění. Mnohokrát 
jsme zvažovali, zda projekt neukončit.
Když pak letos 3. července přišlo vyrozumění 
o fi nanční podpoře projektu z Integrovaného 
operačního programu EU ve výši 24. 999 999, 99 Kč, 
zdálo se to neuvěřitelné. Formát té částky je lehce 
úsměvný, vlastně symbolizující předešlé měsíce. 
Snad nám to vyjde přesně…, totiž musí! To je ta 
podstata!
Další důležitý krok tedy proběhl, čekají nás 
však další nástrahy.  Provést výběrové řízení na 
dodavatele stavby dle nového zákona o veřejných 

zakázkách. Ten platí od jara, prováděcí předpisy, na 
které se v mnoha svých pasážích odkazuje, stále 
ještě nejsou k dispozici. Takže se dají očekávat další 
administrativní komplikace a zpoždění realizace. K 
tomu všemu ovšem ještě Příručka pro žadatele se 
svými 23 přílohami. Ta se občas různě aktualizuje 
a my jsme povinni to neustále sledovat. Občas jim 
tam nějaké to slovo vypadne, věty pak nedávají 
smysl, jindy jsou požadavky v rozporu se zákonem 
atp. A již vůbec nikoho nezaráží, že se pravidla mění 
během hry. Tak to prostě je!
Dům služeb, nepřehlédnutelný objekt ve středu 
města, v těsné blízkosti radnice a náměstí je 
odrazem doby, ve které byl postaven. Rekonstrukci 
nutně potřebuje.
Rozpočet na rekonstrukci, která zahrnuje mj. 
nástavbu 3. nadzemního podlaží (bude eliminována 
problémová plocha střecha), vybudování nové 
plynové kotelny, výměnu oken a dveří, zateplení a 
novou fasádu, je plánován ve výši cca 28 mil. Kč vč. 
vybavení.   
Projekt počítá s tím, že v provozu zůstane stávající 
prodejna potravin, kancelář geodeta a ordinace 
praktického lékaře.
Provoz zařízení bude zajištěn prostřednictvím 
městské příspěvkové organizace Kostka Krásná 
Lípa. Asi. Kdo ví, co s tím udělá úřední šiml.

(J. Kolář)

Jednadvacetiletá Ruska Larisa Pankova opanovala 
letošní jubilení Tour de Feminin. Nejenže se 
stala celkovou vítězkou, ale stala se i nejlepší 
vrchařkou, vyhrála bodovací soutěž a zvítězila i 
mezi závodnicemi do třiadvaceti let. Larisa navíc 
získala i tři etapová vítězství, když zvítězila v první, 
třetí (časovka) a poslední etapě. Nejlepší českou 
závodnicí se stala úřadující mistryně ČR Pavlína 
Šulcová, která dokončila závod na osmnácém 
místě.                                                                               (vik)
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

Pracovní poradenství 
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Občansko právní 
poradenství                                                  
Každé první a třetí po
ndělí                                               
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839

Sociálně aktivizační 
služby 
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359

Klub VČELKA 
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do 
6 let 

vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843

Hlídání dětí                                                                      
tel:777 291 359

Odlehčovací služba
tel:777 291 359

PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT  9:00-14:45
pro starší 15 let  

T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel.:777 036 828, 412 
354 841

Praní, žehlení prádla 
úklidy domácností i fi rem  
půjčovna kostýmů pro 
děti                       
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 412 354 842 

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky.
                                                        
Kontaktní místo: 
Agentura pro sociální 
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

Letošní červen byl v Krásné Lípě teplotně normál-
ním měsícem.Začátek měsíce měl sice do normálu 
dosti daleko, ale druhá a třetí dekáda přeci jen na-
bídla teplejší a slunečnější počasí.
V první dekádě se vyskytovalo spíše zatažené po-
časí s občasným deštěm.Tomu nasvědčovaly i tep-
loty, které v odpoledních maximech vystoupaly na 
15°C.V noci se pak pohybovaly kolem 7°C.V druhé 
dekádě padlo i pár letních dnů.Také večery bývaly 
relativně teplé.Například 18.6 bylo ve 22:00 namě-
řeno 23°C.Ve třetí dekádě byly teploty nad 20°C 
pravidelně a teplých večerů také přibylo.V noci z 
29 na 30.6 byla dokonce poprvé v historii měření 
zaznamenána tropická noc.Tropický den však v 
červnu nepadnul.
Srážkově byl měsíc spíše vlhčí, i když v rámci ČR se 
nejednalo o nic extra.Celkově spadlo 96,2 mm srá-
žek.Nejvíce srážek spadlo v noci z 13 na 14.6 – 30 
mm.Zbytek srážek spadlo z různých přeháněk či 
bouřek zejména ve druhé a třetí dekádě.
Červenec se zdá, že se snaží dohnat srážkový defi cit 

letošního roku.Za 14 dní napadlo v Krásné Lípě 160 
mm srážek a dle výhledu to vypadá, že úhrn zřejmě 
překročí 200 mm.

Červen 2012 vs 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota 14,3°C 14,8°C 15,0°C 12,9°C
Maximální teplota 28,3°C 26,5°C 26,5°C 25,1°C
Minimální teplota 2,3°C 7,3°C 5,1°C 1,6°C
Maximální vlhkost 100% 100 % 97% 99%
Minimální vlhkost 28% 23% 35% 33%
Maximální poryv větru 16 m/s 15 m/s 19 m/s 16 m/s
Úhrn srážek 96,2 mm 66,7 mm  62 mm 140mm

Počet dnů letních (maximální teplota vystoupila 
nad 24,9°C) : 4
Počet dnů tropických (minimální denní teplota byla 
vyšší než 29,9°C) : 0
Počet tropických nocí (teplota v intervalu od 22:00 
do 8:00 neklesla pod 20°C) : 1

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Silná bouřka s vichřicí, která na Krásnolipsku řádila 
ve čtvrtek 5. července mimo jiné způsobila i sesuv 
půdy ze svahu na silnici v Kyjově u Krásné Lípy. Na 
silnici byla souvislá vrstva hlíny v délce šesti metrů. 
Na místě pomáhala dobrovolná jednotka z Krásné 
Lípy, která hlínu ze silnice odstraňovala naklada-
čem.          

(vik)
Foto: Jiří Procházka

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 nej-
úspěšnější řešitele z každého kola a dva vylosované 
méně úspěšné řešitele je připravena zajímavá cena. 
Otázka: Ve které místní části Krásné Lípy se nalézá 
tovární objekt na obrázku? Co se v továrně vyrábělo 
a k čemu sloužila bílá budova v popředí fotografi e.

Počasí v Krásné Lípě červen 2012

Země zasypala vozovku 

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy

Svoz separovaného odpadu

vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v 
pondělí 30.7. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 2.8. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 13.8. 
2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 16.8. 2012 
v Krásné Lípě. Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a 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.

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

- 21. 7. – 22.7. 2012 MUDr. Křemen Adolf , Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 28. – 29. 7. 2012 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 4. – 5. 8. 2012 MUDr. Janda Zdeněk, Čs. legií 1083/10, Děčín, tel.: 412 532 216
- 11. – 12. 8. 2012 MUDr. Charvát Pavel, J. Š. Baara 692/26, Děčín V - Rozbělesy, tel.: 412 507 588

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Na otázku z Vikýře č. 430 opět odpovědělo 
10 soutěžících. Níže přinášíme odpověď i s 
dobovou fotografi í, kterou pro vás připravil 
Václav Hieke.
Odpověď: Zaniklá obec se jmenovala Skřivánčí 
Pole (Neu Lerchenfeld) a šlo o někdejší místní 
část Starých Křečan. Při sčítání obyvatel v roce 
1921 žilo v obci 67 obyvatel, v roce 1930 to 
bylo 60 lidí, po roce 1945 byla obec vysídlena 
a zbouraná. Od roku 1902 vede přes Skřivánčí 
Pole trať z Krásné Lípy přes Zahrady do 
Panského. Obec byla pověstná pořádáním v 
letních měsících slavnostmi s tancem. První 
oslava trvala čtyři červencové dny (dvě sobotní 
odpoledne a celé neděle vždy dva týdny po 
sobě) pořadatelem byli křečanští hasiči. Druhá 
oslava byla v gestci tělocvičných spolků.
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Zatímco dva nové mostky byly právě dokončeny, 
stavba dalšího začíná. Mostky na místních komu-
nikacích poničené předloňskou povodní bylo nut-
né zbourat a postavit nové. Ten v Dlouhém Dole 
fakticky uplaval a i ten provizorní vzala další po-
vodeň o týden později. Most ve Studánecké ulici 
za samoobsluhou sice zůstal stát, ale byl ve velmi 
nebezpečném stavu. Více než rok se vyřizovaly 
všechny potřebné doklady, proto se se samotnou 
stavbou mohlo začít až v letošních 
jarních měsících. V těchto dnech 
jsou oba mostky již v plném pro-
vozu. Zvětšil se i průtočný profi l a 
tak mohou opět několik desítek let 
sloužit. Snad nepřijde nějaká stoletá 
voda. Problém je ale vždy s korytem 
okolo mostků, které je také zniče-
né a hrozí, že při velké vodě dojde 
k podemletí. Opěrné stěny potoka 
jsou však státní a tak víte, kam se tak 
můžeme obrátit s žádostí o řešení … 
Dalším dlouhodobě poničeným 
mostem byl opět ve Studánecké 
ulici na spojce směrem k viaduktu. 
S jeho rozebráním se začíná tento 
týden. Do září by měl stát v těchto 
místech zcela nový. Z důvodů jeho 

menšího využívání se technické parametry snížily 
na přiměřenou úroveň. 
V letech 2010 až 2012 tak postavíme společně s 
těmi dalšími již hotovými mosty v Mánesově ulici 
a v Kyjovském údolí celkem pět nových mostů. To 
je čtvrtina všech, které jsou na místních komunika-
cích.  

(Zbyněk Linhart)

V úterý 10. července 2012 byly na ústeckém zámečku Větruše, slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže měst 
a obcí Ústeckého kraje ve třídění odpadů „Skleněná popelnice 2011“. Vyhlašovatelem soutěže je tradičně 
Ústecký kraj a společnost EKO-KOM, a. s. Vítěznou obcí se opět staly Doubice, a z měst se na prvním místě 
opět umístila Dolní Poustevna, Krásná Lípa obhájila pěkné třetí místo. Starosta města Zbyněk Linhart tak 
mohl převzít od vyhlašovatelů soutěže nejen diplom, ale i šek na částku 20 tisíc korun! Tradičně měly mezi 
fi nalisty nejsilnější zastoupení obce ze Šluknovského výběžku, kde se stále sklízí plody dlouholeté práce 
Ing. Milana Hulána a jeho společnosti Pro-Eko Varnsdorf. 
Děkujeme všem krásnolipským občanům i vlastníkům rekreačních objektů, kteří dlouhodobě svědomi-
tě třídí odpad. Opakované výborné výsledky v soutěži jsou především vaší zásluhou a výbornou vizitkou 
města.
  
Kategorie obce 2011  Kategorie Město 2011 
1.  Obec Doubice       1.  Město Dolní Poustevna 
2.  Obec Libčeves  2.  Město Úštěk 
3.  Obec Lobendava  3.  Město Krásná Lípa 
4.  Obec Staré Křečany  4.  Město Chřibská 
5.  Obec Vrbičany  5.  Město Litoměřice 
6.  Obec Staňkovice  6.  Město Mikulášovice 
7.  Obec Deštnice  7.  Město Jiříkov 
8.  Obec Vědomice  8.  Město Louny 
9.  Obec Horní Podluží  9.  Město Velký Šenov 
10.  Obec Otvice  10.  Město Česká Kamenice 
Skokan roku: obec Jetřichovice 

(J. Kolář)

Silné bouřky spojené s vichřicí a přívalové srážky 
potrápily v červenci po suchém jaru Krásnou Lípu. 
Popadané stromy, sesuvy půdy, zaplavené domy, 
poškozené komunikace – to je stručný výčet škod. 
Hasiči vyčerpávali zaplavené sklepy především v 
Krásném Buku v domech poblíž Křinice, ale i na Ka-
menné Horce a na Varnsdorfské ulici. Sesuv půdy se 
odstraňoval v Kyjově. Spadlé stromy byly v Kyjové, 
v Krásném Buku a u Tůně č. 5. Komunikace, přede-
vším štěrkové, jsou poškozené v řádech mnoha sto-
vek metrů, a to jak přímo v Krásné Lípě, tak přede-
vším v okrajových částech města. Vod z luk, pastvin 
a lesů poškodila cesty v městském parku, v Dlou-
hém Dole, pod Kyjovskou přehradou, v Kyjově i v 
Krásném Buku. Opravy budou trvat několik týdnů.

(Jan Kolář)

Další mostky na místních komunikacích

Soutěž obcí ve třídění 
„Skleněná popelnice 2011“ zná své vítěze

Přírodní živly opět řádily

Veřejná sbírka na 
opravu varhan v 

krásnolipském kostele

K 29. červnu 2012 bylo vybráno 
35.277 korun (kromě sbírkové 

pokladničky v Domě ČŠ).

Město Krásná Lípa vyhlásilo 
veřejnou sbírku na podporu gener-
ální 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 info-
centru v Domě Českého Švýcarska 
na Křinickém 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.
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Téměř rok má za sebou projekt Aktivizace rodin, 
který realizuje Kostka Krásná Lípa, p. o. V rámci 
projektu je poskytováno odborné sociální 
poradenství, pracovní a fi nanční poradenství a 
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Do „Poradny v kostce“ v Krásné Lípě přicházejí 
nejčastěji lidé, kteří se ocitli ve složité životní situaci 
a potřebují při řešení svých problémů podpořit 
informací,  radou či asistencí. Mezi nejčastěji řešené 
problémy patří dluhy, exekuce a nezaměstnanost. 
Od počátku projektu bylo podpořeno 256 osob.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
podporuje rodiny s dětmi, které se ocitly ve 
dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Pracovnice 
sociálně aktivizační služby podporují rodiny 
např. při přípravě dětí do školy nebo při řešení 
výchovných obtíží. Pomáhají také rodinám při 
zajištění vyhovujícího bydlení nebo zaměstnání. 
Pracovnice služby spolupracují s Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Rumburku, ZŠ a MŠ 
Krásná Lípa, p. o., orgánem sociálně-právní ochrany 
dětí atd. Od počátku projektu bylo podpořeno 19 
rodin.

(hv)

Do projektu Učení je cesta, které realizuje Kostka 
Krásná Lípa se přihlásilo dvačtyřicet zájemců, kteří 
jsou dnes evidováni jako uchazeči o zaměstnání 
Úřadem práce Rumburk. Z této skupiny na základě 
výběru a diagnostiky bude minimálně devatenáct 
osob přijato do rekvalifi kačního kurzu Pracovník 
v sociálních službách. Po ukončení rekvalifi kace 
patnáct z nich nabídneme roční dotované pracovní 
místo terénních pracovníků v Krásné Lípě, Jiříkově, 
Šluknově, Rumburku a Varnsdorfu.
Cílem projektu „Učení je cesta“ je aktivizovat 
a motivovat jeho účastníky, prostřednictvím 
rekvalifi kačního kurzu zvýšit jejich kompetence pro 
trh práce a s pomocí dotovaného místa podpořit 
vznik nových pracovních návyků a dovedností 
důležitých pro získání a udržení jejich zaměstnání. 

(hv)

Nemalé prostředky pravidelně do údržby a 
vylepšení rozhledny na Vlčí hoře vynakládají její 
provozovatelé – Klub českých turistů krásné Lípa 
společně s majitelem rozhledny – Městem Krásná 
Lípa. Většinou se tak děje za podpory grantových 
programu. 
Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy za přispění 
fi nančního grantu Komunitní nadace Ústeckého 
kraje byla v roce 2007 vybudovaná nová střecha, 
v roce 2009 byla provedena celková rekonstrukce 
cihelného obvodového zdiva včetně dřevěného 
opláštění a udělali se i impregnační nátěry exteriéru 
vyhlídkové věže. V součastné době se podařilo 
díky nadačnímu příspěvku Ústecké komunitní 
nadace provést výměnu vchodových dveří. Téměř 
padesátitisícová investice umožnila vyměnit staré 
nefunkční plechové dveře poznamenané nájezdy 
zlodějů za masivní dřevěné vyztužené plechovým 
plátem a opatřené bezpečnostním zámkem. Vchod 
je dále zabezpečen mříží.
Neustálými opravami rozhledny se tak prodlužuje 
životnost jedné z nejhezčích rozhleden a zlepšuje 

se komfort návštěvníků. Nové dveře nejen lépe 
ochrání klubový majetek, ale návštěvníkům navíc 
poskytnou i lepší estetický zážitek při vstupu. Příští 
investice bude směřovat k výměně oken výhledové 
plošiny, které jsou v havarijním stavu.   
Rozhledna, která byla postaveny Horským spolkem 
pro nejsevernější Čechy v roce 1889 je od roku 1999 
majetkem města Krásné Lípy. Od stejného roku 
je také jejím provozovatelem krásnolipský klub 
Českých turistů.

(V. Hieke)

Té ěř k á b j kt Akti i di

Projekt radí po stránce 
pracovní i fi nanční

k č í k é l

Učení je cesta

Rozhledna na Vlčí hoře má nové vchodové dveře

BOD 

DESATERA

SCHEMA 

HODNOCENÍ
HESLO PROBLÉMU PODROBN JŠÍ KOMENTÁ

1 + POSÍLENÍ POLICIE
ALESPO  N CO MÁLO,    

I KDYŽ NE POSILA 
SLUŽEBEN

2 + ZLEPŠENÍ DA OVÝCH P ÍJM  MALÝCH OBCÍ

REÁLN  SE EŠÍ, NAD JE 
JE, SNAD SE PODA Í 
ALESPO  TROCHU 

NAPRAVIT 

3 + OMEZENÍ HAZARDU DOBRÉ

4 - ODPADY A KRÁDEŽE KOV NIC NEŽ VYSV TLOVÁNÍ

5 - ZP ÍSN NÍ POSTIHU P ESTUPK KECY

6 - DROBNÁ KRIMINALITA A DROGY STÁLE STEJNÉ

7 - HYGIENICKÉ NORMY V BYDLENÍ A TRVALÉ 

POBYTY
NIC

8 - VYMAHATELNOST PRÁVA  (ú inn  a rychle) OBECN  NEREÁLNÉ

9 - DEMOTIVUJÍCÍ SYSTÉM "SOCIÁLNÍCH DÁVEK"     

A KŠEFTOVÁNÍ S BYDLENÍM
POKRA UJE, NÁSTROJE 

VLÁDY NEÚ INNÉ 

10 - ZAM STNANOST A EKONOMICKÁ PODPORA 

(slabých) REGION

ZHORŠENÍ, PODPORA 
MINIMÁLNÍ 

(PROBLEMATICKÉ 
ZACÍLENÍ ATP.)

+
-

znamená, že se v zásad  v c vy ešila i existuje reálná nad je na ešení (p estože k 
ní jsou výtky a p ipomínky)
znamená, že problém není v podstat  ešen i je ešen neú inn  i nedostate n  
(zdlouhav )

28.6.2012

Šluknovské desatero a jeho pln ní po roce - schema

Program kina 
Krásná Lípa 

ČERVENEC - SRPEN 2012

MADAGASKAR 3
pondělí 23.7.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Rafi novaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly 
podařilo opravit letadlo a vyrazili si z Afriky užívat do kasina 
v Monte Carlu. 92 min. ČESKÁ VERZE.  Mládeži přístupno.

MÁME PAPEŽE
čtvrtek 26.7.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Co předcházelo volbě nové hlavy katolické církve, který se 
z nejasných důvodů odmítá ujmout nové funkce, proto je 
do Vatikánu povolán psychiatr. 104 min. Mládeži přístupno.

OKRESNÍ PŘEBOR
pondělí 6.8.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní 
přebor Jak sám název naznačuje, ve fi lmu se objeví leg-
endami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. 
104 min. Mládeži přístupno.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
středa 15.8.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Helenin bývalý manžel, se sice konečně odstěhoval a může 
žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu 
cosi chybí. Na ex-manželku Bohunu, situace dopadá ještě 
tíživěji. 113 min.  Mládeži přístupno.
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V sobotu 21. července od 9:00 do 17:00 se koná další 
z řady brigád na Dolském mlýně. Přijďte pomoci se 
záchranou torza nejstaršího dochovaného mlýna 
na území národního parku Bude se odklízet a 
odvážet suť ze zbořeniště hotelu, spárovat objekt 
stáje, uklízet celý areál mlýna a v plánu jsou i 
práce na cestě mezi cyklotrasou a dlážděnou 
cestou. Pracovní obuv a rukavice jsou vítány. 
Brigády pořádá NP ČŠ ve spolupráci s Občanským 
sdružením pro záchranu a konzervaci kulturní 
památky Dolský mlýn.

V letních měsících se v bazilice Panny Marie 
Pomocnice křesťanů ve Filipově opět koná
Festival varhanní duchovní hudby. Koncerty se 
konají každou červencovou a srpnovou neděli vždy 
od 14.00 hodin. Festival probíhá až do 26. 8. 2011. 
Nejbližší koncerty:
22. 7. 14:00 – Jaroslav Konečný, varhany (ČR)
29. 7. 14:00 – Trio-Acervus Wimariensis, varhany, 
harfa, zpěv (SRN)
5. 8. 14:00 – Mário Sedlár, varhany (Slovensko)

Benefi ční koncert, jehož výtěžek bude věnován 
školce v Krásné Lípě se koná v sobotu 21. července 
od 12:00 hodin v Kyjově u Krásné Lípy (u přehrady 
- dům č. 2). Neofi ciální začátek je již v pátek 20. 
července a jako vždy i letos vás čeká překvapení. 
Festiválek se koná za každého počasí. Stanování, 
parkování, koupání v areálu festivalu a pejskům 
vstup povolen.
Vstupenky na festiválek jsou již v prodeji v 
informačním centru v Domě Českého Švýcarska v 
Krásné Lípě. Více na http://www.kyjovsky-festival.
com 

Město Šluknov vás zve na výstavu nádherně 
ošklivých panenek z 80. a 90. let minulého století 
sběratelky Yvony Votrubové. Výstave je otevřena 
denně včetně víkendů až do 30. září.

Jubilejní 30. ročník mezinárodního dálkového 
pochodu Skalními hrádky Labských pískovců se 
uskuteční 10. – 12. srpna 2012. Účastníci si tradičně 
budou moci vybrat z tras dlouhých 12 až 100 
kilometrů. 
Začíná se v pátek 10. srpna dvanáctikilometrovým 
podvečerním pochodem na Dymník. V pátek také 
bude odstartována noční padesáti kilometrová 
trasa směrem na Tolštejn, Fredewald a Krásnou 
Lípu.
V sobotu 11. srpna jsou na programu trasy od 10 
do 100 kilometrů a na své si přijdou i cykloturisté,
kteří si budou moci vybrat z tras dlouhých 32, 53 a 
101 kilometrů. V neděli 12. srpna si účastníci
budou moci vybrat ze dvou pěších tras a 
šestnáctikilometrové cyklotrasy.
V pátek 10. srpna od 18:00 hodin bude na turistické 
základně u fotbalového hřiště hrát Country kapela 
RUKSAK. Jste srdečně zváni!
Podrobné propozice najdete na www.
kctkrasnalipa.cz.

Pestrým a bezpochyby i veselým koncertem na 
nevšední hudební nástroje si můžete zpříjemnit 
letní sobotní podvečer 4. srpna. V 18:00 ve Sněžné v 
kostele Panny Marie a ve 20:00 v Doubicích v kostele 
Panny Marie vystoupí vokálně-instrumentální 
soubor z Děčína SoliDeo, který při něm představí 
nový program připravený na letní turné.

Z krásnolipských blešáků se již pomalu stává 
tradice, kterou bychom rádi  zachovali a rozvíjeli 
i do budoucna.  Proto ani o prázdninách 
nevynecháme a trhy budou v sobotu 28.7.2012 a 
v sobotu 25.8.2012.
Bleší trhy se konají před Komunitním centrem 
Kostka Krásná Lípa p.o., v případě nepříznivého 
počasí  v přízemí budovy Komunitního centra.
Přijďte si výhodně, doslova za pár korun, 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

(Za Kostku Krásná Lípa p.o. Bohunka Slaná)

V pátek 20. července a v sobotu 21. července 
se prostoru mezi Lipnicí a Studeným na 
Českokamenicku uskueční vzpomínková akce ke 
255. výročí prusko-rakouských bojů. 
Během akce vystoupí řada skupin a klubů vojenské 
historie v čele se sdružením Regiment Wied 
1762. V prostoru sedla mezi Lipnickým vrchem a 
Studencem bude postaven vojenský tábor.
V pátek 20. 7. se na náměstí v České kamenici 
uskuteční “čepobití“ = slavnostní pochod vojáků v 
uniformách s doprovodem bubnů, oznamující akci 
na sobotu 21. 7. 2012. Jednotky se budou přesouvat 
do vojenského ležení v Lipnici po cestách, kde boje 
skutečně probíhaly. I zde bude možnost vidět 
krátké bojové šarvátky.

V sobotu 21. 7. 2012 během celého dne bude možné 
shlédnout v táboře v Lipnici ukázky vojenského 
života v polovině 18. století, cvičení jednotek a 
přípravu 150 vojáků z obou znepřátelených stran 
k boji.
16:30 hodin začne hlavní program - rekonstrukce 
bitvy v prostoru, kde došlo k jednomu z 
nejkrvavějších střetnutí v rámci třídenních bojů 
pod Studencem.
Objednán autobus pro přepravu diváků! Autobus 
pojede z Varnsdorfu přes Rumburk, Krásnou Lípu, 
Rybniště, Chřibskou, Lísku, Českou Kamenici, 
Pekelský důl, Kunratice do Lipnice. Po ukončení 
akce přepraví autobus diváky zpět.
Více informací na www.bitvapodstudencem.cz

Brigáda 
na Dolském mlýně

Festival Varhanní 
duchovní hudby 

v bazilice ve Filipově 

B fič í k t j h ž ýtěž k b d ě á

Kyjovský festiválek 2012

Šl k dh

Šklebíci na zámku

k d h d lk

Skalními hrádky 
Labských pískovců

SoliDeo na Sněžné 
a v Doubicích

Prázdninové bleší trhy 
v Krásné Lípě 

255 let prusko-rakouské bitvy pod Studencem 
na Českokamenicku

B igáda

Červencové výlety 
se strážcem NP České 

Švýcarsko
- vycházky s profesionálním strážcem národního 
parku za přírodními a historickými zajímavostmi: 
úterý 24. července, sraz v 10:00 u restaurace 
u Vyskočilů osada Kopec, trasa osada Kopec, 
Brtnický hrádek, Vlčí potok, Šternberk, osada 
Kopec
neděle 29. července, sraz v 9:15 před hotelem 
Mezní Louka, trasa Mezní Louka – Pravčická 
brána 
úterý 31. července, sraz v 9:30 Hřensko u tur. 
Rozcestníku u restaurace Klepáč, trasa Mezní 
Louka – Pravčická brána

Pohádková galerie řemesel 
v Jiřetíně pod Jedlovou

Program na červencové tvořivé neděle, vždy od 13:00:
22. 7. -   ukázka řezbářské tvorby
29. 7. -   volná tvorba podle přání návštěvníků
Otevřeno je v sobotu a neděli od 9:30 do 
17:00 hodin. V týdnu ve středu, čtvrtek a 
pátek od 13:00 do 17:00 hodin. Více na www.
pohadkovagalerieremesel.cz
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Poděkování,
organizátoři Tour de Feminin 2012 touto cestou děkují Městu Krásná Lípa, Technickým službám Krásné Lípy, dobrovolným hasičům, Policii ČR a všem zde nejmenovaným 

spolupracovníkům, jak z Krásné Lípy, tak i z celého Šluknovského výběžku a Českokamenicka a stejně tak i jednotlivým městům a obcím, za pomoc při organizování 

letošního závodu.

Jiří Vích, ředitel závodu

Na start jubilejního 25. ročníku světového poháru v cyklistice žen Tour de Feminin se postavilo 124 závodnic z 20 družstev. Celkově ujely v pěti etapách 399,9 km 
průměrnou ryclostí 35,760 km/h. Vypsáno bylo 9 rychlostních a 15 vrchařských premií.

CELKOVÉ POŘADÍ:
1. PANKOVA Larisa .........    RUS Rusko ............................... 11: 10 : 32      
2. RYAN Carla....................    Rakousko .................................    11: 12 : 21       + 01:49 
3. RITTER Martina ..........  Rakousko .................................     11: 13 : 55       + 03:23

18. ŠULCOVÁ Pavlína ....  Česká republika .....................  11: 17 : 13       + 06:41 

Bodovací soutěž / Oranžový trikot
1. PANKOVA Larisa .........  Rusko ........................................  79 bodů
2. SANDIG Madeleine.... Německo .................................  70 bodů
3. WILD Kirsten ...............  Holandsko ...............................  43 bodů

Vrchařská soutěž / Modrý trikot
1. PANKOVA Larisa..........  Rusko ........................................ 50 bodů
2. LECHNER Eva .............. Itálie ........................................... 36 bodů
3. PIJNENBORG Mascha   Holandsko ...............................  13 bodů

Nejlepší závodnice do 23 let
1. PANKOVA Larisa ......... Rusko ........................................  11: 10 :32
2. ARZUFFI Alice Marie  Itálie ..........................................  11: 15 :24          +04 :53
3. NILSSON Hanna ......... Švédsko ....................................  11: 15 :45          +05 :14

Celkové rozdělení trikotů
Žlutý trikot........................ PANKOVA Larisa
Oranžový trikot............... PANKOVA Larisa 
Modrý trikot..................... PANKOVA Larisa 
Bílý trikot........................... PANKOVA Larisa 

A jak to vše dopadlo, aneb trochu statistiky na závěr

To, že se letošního závodu účastnila 

i dvojnásobná olympijská vítězka 

v rychlobruslení Martina Sáblíková 

jistě zaznamenal každý. Ale, že 

na startu letošního závodu stála i 

sedminásobná olympijská vítězka 

Sarah Storey z Velké Británie 

zaznamenal jen málokdo, včetně 

armády novinářů. Britka Sarah Storey 

měla číslo 1 a na jedničku obstála i na 

krásnolipském závodě, když dojela 

na celkovém 44. místě. Obdivuhodné 

na této závodnici je především to, že 

závodí bez levé ruky a je vítězkou 

časovky a závodu jednotlivců z 

Paralympijských her v Pekingu z 

roku 2008. Pět zlatých olypijských 

medailí má tato závodnice i z 

parylympijských her z Barcelony a 

Atlaty, kde se ovšem ještě účastnila 

plaveckých závodů.

 (vik)

ZAJÍMAVOST TOUR DE FEMININ
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Odkazy na stránky, kde všude si ještě o Tour de Feminin 

můžete počíst a shlédnout zajímavé fotografi e či videa.

Výběžek. eu

http://vybezek.eu/aktuality/sport/item/404-tour-

de-feminin-2012,-kr%C3%A1tk%C3%A9-video-

shrnut%C3%AD.html

Česká televize

http://www.ceskatelevize.cz/ct4/ostatni/185210-tour-de-

feminin-ovladla-ruska-pankova/

http://www.ceskatelevize.cz/ct4/ostatni/cyklistika/185140-

sablikova-odstoupila-z-tour-de-feminin-v-bouri-nechtela-

riskovat/

http://www.ceskatelevize.cz/ct4/ostatni/cyklistika/185086-

sablikova-se-na-tour-de-feminin-opet-prosadila-v-

kopcich/

http://www.ceskatelevize.cz/ct4/ostatni/cyklistika/185013-

primo-z-dovolene-zamirila-sablikova-na-tour-de-feminin/

O Tour de feminin také psali a fotografovali



strana 8 19. července 2012

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

OPS České Švýcarsko přichystala v termínech 

26. července (čtvrtek), 16. srpna (čtvrtek) a 30. 

srpna (čtvrtek) prázdninové jednodenní zájezdy 

autobusem k nejkrásnějším turistickým cílům 

našich sousedů v Saském Švýcarsku - vyhlídky 

hradu Hohenstein, skalní most Bastei s výhledem na 

kaňon Labe a stolová hora Papststein. Cena zájezdu 

je 390,- Kč/osoba. Nástupní místa autobusu: 8.00 

Děčín (hl. n. zastávka č. 5), 8.20 Růžová (zastávka 

Růžová I. - u kostela), 8.30 Srbská Kamenice (u 

Infocentra), 8.45 Jetřichovice (u Obecního úřadu), 

8.55 Vysoká Lípa (u Hotelu Lípa), 9.05 Mezní Louka 

(u Kempu Mezní Louka), 9.15 Hřensko (zastávka 

Hřensko střed). Příjezd krátce po 17.00 hodině přes 

hranice, v opačném směru do Děčína (cca 18.30). 

Na jednotlivé termíny výletů je nutné předem si 

rezervovat místo.

Více informací o tomto zážitkovém program 

naleznete na http://www.ceskesvycarsko.cz/

pruvodcovske-sluzby/. 

Nejen v Alpách, ale i v Českosaském Švýcarsku 
můžete absolvovat zajištěnou stezku plnou 
adrenalinových zážitků. Přesně na takové výlety 
s průvodcem vás zve OPS České Švýcarsko ve 
dnech 21. července, 4. srpna, 25. srpna, 15. září (vše 
soboty). Na všechny termíny je nutné si rezervovat 
místa předem. Více informací o tomto zážitkovém 
program naleznete na http://www.ceskesvycarsko.
cz/pruvodcovske-sluzby/. 

V sobotu 18. srpna od 22:00 hodin se bude na 
starém statku v Großhennersdorfu u Žitavy 
konat prezentace výsledků práce čtyř denního 
kreativního workshopu, kterého se zúčastní mladí 
lidé z Čech, Německa a Polska. Divákům bude 
nabídnut přibližně dvouhodinový program, v 
jehož první části vám bude nabídnuto světelné 
a zvukové představení v podání účastníků 
workshopu. V druhé části vám zahraje skupina EXIL 
51 z Liberce. Vstup na akci zdarma.
Cílem již druhého ročníku tohoto projektu je 
upozornit na problematiku místních příhraničních 
regionů a to – odliv mladých lidí za prací do 
vnitrozemí. Mnoho budov tak zůstává opuštěných 
a jen málo jich má nějakou další perspektivu. 
Veřejnou prezentací chceme jedno z těchto 
„zapomenutých míst“ oživit a znovu ho okolí 
připomenout.
Na celý workshop (15.-19.8.) jsou stále volná místa 
pro české účastníky – více na: www.vergesseneorte.
blog.de

(Petra Zahradníčková)

V sobotu 4. srpna od 10:00 do 17:00 hodin se v 
poutním areálu Lorety v Rumburku uskuteční 
tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z 
Porciunkule. Hlavním celebrantem mše svaté bude 
páter Stanislav Přibyl, generální vikář Litoměřické 
diecéze. 
Program slavnosti Porciunkule 2012: 
10.00-11.00 h. mše svatá (kostel sv. Vavřince) 
11.15-11.45 h. loretánská litanie a pobožnost u 
oltáře sv. Josefa (loretánská kaple) 
13.00-13.30 h. vernisáž výstavy fotografi í „Tajemství 
severních Čech“ (ambit Lorety), která představí 
fotografi e sakrálních objektů Lukáše Černého 
14.00-15.00 h. „Sochařské dílo Franze Bienerta v 
Loretě v Rumburku“, přednáška historika umění 
Harmuta Ritschela z Drážďan 
16.00-16.45 h. koncert Mikulášovického pěveckého 
sboru (kostel sv. Vavřince)
Vstupné je dobrovolné.

V období příprav se v této chvíli 
ocitají běžci Parkmaratonu, 
aby 1. září mohli nastoupit na 
trať nejnáročnějšího českého 
maratonu. Letošní běh (hlavní 
závod) bude mít svůj start v Bad 
Schandau a cíl v Krásné Lípě, což 
je jednodušší jak po pořadatelské 
stránce, tak i po stránce běžecké, 
neboť pro české závodníky (a těch 
je pokaždé většina) je to tak trochu 
„běh domů“. Na druhé straně je 
ovšem trať více stoupavá. Výškový 
rozdíl mezi startem a cílem je 
+300m, ovšem nastoupaných 
metrů má běžec během celé 
tratě celkem 1000. Ostatní tratě, 
půlka, čtvrtka, handbike, dětský 
závod i rodinný maraton budou 
mít start i cíl v Krásné Lípě, 
kde bude po celý den i bohatý 
program Dne Českého Švýcarska, 
který pravidelně vyvrcholí 
velkým koncertem. Účastníci 
Parkmaratonu mají vstupné na 
koncert zdarma. Pokud o svém 
startu na letošním Parkmaratonu 
vážně uvažujete, registrujte se 
již nyní v registračním protokolu 
portálu www.parkamaraton.cz. 
Těší se na vás organizátoři závodu. 

Š

O prázdninách do Saského Švýcarska
Č Š

Tramvají do skal

Zapomenutá místa 2 
regionu na stopě

Do rumburské Lorety 
se vrací srpnová 

odpustková slavnost 
Porciunkule

1. září = Parkmaraton 2012

Šluknov a Spolek přátel umění Rumburk vás zve do 
výstavních prostor šluknovského zámku na výstavu 
výtvarných prací sedmnácti autorů. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve čtvrtek 21. července od 
17:00 hodin. Výstava bude přístupná až do 2. září.

Prázdninová Spolková 
výstava
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Konec  roku bývá v  MŠ Motýlek ve znamení loučení 
s dětmi,  které dovršily docházku do školky a chystají 
se do velké školy. Nejvíce se děti  těší  na rytířské 
pasování a pak také na spaní ve školce a noční 
stezku odvahy. Poslední den začíná nejen setkáním 
se zástupkyněmi  SPOZU, které popřejí  školákům  
mnoho štěstí ve škole, ale také nás čeká spoustu 
veselého loučení – od přehlídky aktovek, loučení 
s tužkou Aničkou až k slavnostnímu pasování od 
rytířů, ke kterým se musí umět správně pokleknout 
a jejichž pasování je doprovázeno nejen glejtem, 
ale i slavnostní salvou z mušket, přes zasloužený 
buřtík na ohni, diskotéku v altánku a hry ve školce. 
Zcela udolaní potom za tmy překonávají školáci 
strach při cestě za pokladem, aby se opravdu úplně 
naposledy vyspali  ve školce a ráno vyrazili vstříc 
zaslouženým prvním prázdninám. Tak za  všechny 
děti a dospěláky  z Motýlka přejeme všem našim 
odlétajícím motýlkům šťastný a úspěšný let!

(Za MŠ Motýlek D. Lehoczká)

Š

Rytířské  pasování  
školáků  v Motýlku 

ŠKOLA CHVÁLÍ
třída jméno důvod

2.A       Ondřej Hodek výborný prospěch

Ema Kaštánková výborný prospěch

Ondřej Kosina výborný prospěch

Veronika Koubková výborný prospěch

Kateřina Krausová výborný prospěch

Anna Neumannová výborný prospěch

Kristýna Vaisová výborný prospěch

Dominik Věrný výborný prospěch

2.B Jiří Kováč výborný prospěch

M.S. Krejčiřík výborný prospěch

Barbara Marschnerová výborný prospěch

Natálie Němcová výborný prospěch

Jakub Stach výborný prospěch

Elena Uršitzová výborný prospěch

1.A Barbora Caklová za samé jedničky

David Cakl za samé jedničky

Kristýna Hejduková za samé jedničky

Klára Ptáčníková za samé jedničky

Karolína Rambousková za samé jedničky

Josef Rosa za samé jedničky

Barbora Staňková za samé jedničky

1.B Filip Dýsl za samé jedničky

Sabina Gálová za samé jedničky a pilný sběr starých baterií

Martin Grabka za samé jedničky

Jaroslav Maixner za samé jedničky

Magdalena Řebíčková za samé jedničky

Josef Vítek za samé jedničky a sběr elektromateriálu

Daniel Vosátka za samé jedničky

Aleš Hruška za sběr elektromateriálu

3. r Andrea Boštíková za samé jedničky

Eliška Čermáková za samé jedničky

Jan Heene za samé jedničky

Patrik Hladík za samé jedničky

Tereza Karmanová za samé jedničky

Natálie Klitschová za samé jedničky

Tomáš Krčmář za samé jedničky

Adéla Pavlíčková za samé jedničky

Petr Staněk za samé jedničky

7. A Viktorie Marschnerová výborný prospěch

Adriana Marschnerová výborný prospěch

Kristýna Staňková výborný prospěch

7.B Káťa Černá za samé jedničky

Martin Fritsche za samé jedničky

9. r Patrik Vondráček za samé jedničky

Jarda Matějka za samé jedničky

Anička Fritsche  výborný prospěch

4. A Barbora Koubková za samé jedničky

Jiří Semelka za samé jedničky

Dominik Urban za samé jedničky

Vlastimil Šmalcl za samé jedničky

4. B Jaroslav Juna za samé jedničky

Klára Procházková za samé jedničky

Beata Vychodilová za samé jedničky

8. B Vítek Baran výborný prospěch

Hana Šrejmová výborný prospěch

Petra Šrejmová výborný prospěch

Barbora Pešírová výborný prospěch

František Pakandl výborný prospěch
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Tímto projektem se Žákovská rada rozloučila 

se školním rokem. Inspiroval nás krátký fi lm 

promítaný v EcoCinema. Podstatou bylo inspirovat 

naše učitele, aby se mezi sebou dohodli a jeden 

den přijeli do práce jakýmkoli jiným dopravním 

prostředkem kromě vlastního auta. 

Pomyslné „odevzdání klíče“ od auta mělo za cíl 

dovést nás k zamyšlení, zda jsme schopni se 

skutečně ekologicky chovat. Oním dnem D bylo 

pondělí 25.6. Podle předběžných zpráv někteří 

učitelé již týdny předtím trénovali na kole a 

dokupovali výstroj, jiní hledali v jízdních řádech.

Výsledky ověřili Míša a Kačka ze šesté třídy, kteří 

se zeptali učitelů na dvě jednoduché otázky: 

Zúčastnil/a jste se projektu? Jste pro zopakování 

této akce?

Z celkového počtu 15 odpovídajících se zúčatnili 

všichni, odpověď na druhou otázku zní ANO 

v devíti případech, v šesti jsou vyučující proti 

opakování podobné akce.

Je tedy na Žákovské radě, jak se připraví na Den bez 

aut, který nás čeká v září.

(JV)

Za soutěž ve sběru starého textilu získal devátý 

ročník jakožto výherce 1. ceny jeden volný den 

bez učení. Využili jsme ho ve zdejším sportovním 

areálu, kde jsme si v podstatě mohli dělat, co jsme 

chtěli. Grilovali jsme, hráli tenis a vyzkoušeli jsme si 

všechno sportovní náčiní, které areál nabízí. 

První cena nemohla být lépe využita než takto. 

Organizátorům soutěže děkujeme za tuto pěknou 

cenu.

(Deváťáci)

Žákovská rada ukončila v poslední červnovém 

týdnu svou letošní činnost a rozloučila se se členy, 

kteří nás opouštějí. Patří jim velký dík za všechno, 

co pro naši školu udělali. Slova díků zazněla i z úst 

paní ředitelky a paní zástupkyně. Dále, dnes již 

naše bývalé kolegy a kolegyně, ať provází přání 

všeho dobrého, ať se jim na nových školách daří a 

ať vzpomínají jen v dobrém na svou krásnolipskou 

školu. Máme za sebou náročný školní rok, hodně 

se toho událo nejen ve škole, ale i ve společnosti. 

Na naše děti ale můžeme být hrdí. Udělaly velké 

množství práce – školní pravidla, účast na školních 

projektech, vlastní projekty, výjezdy, zápisy, články, 

obětovaly kousek svého času, nezištně. 

Děkujeme Klárko, Dane, Pepo, Verčo a Míšo, 

přejeme šťastnou plavbu k novým cílům a budeme 

vzpomínat.

(JV)

Naši páťáci již brzy nebudou žáčky prvního stupně, 

opečovávanými svou paní učitelkou, ale stanou se 

více či méně samostatnými žáky druhého stupně. 

K tomu, aby byli skutečně samostatní a měli hezké 

vztahy mezi sebou i se svou novou třídní učitelkou 

a dalšími vyučujícími, jim má pomoci adaptační 

program. 

Jeho první částí byl zátěžový program, který se 

uskutečnil v posledních červnových dnech. Děti si 

vyzkoušely, jaké to je skutečně se o sebe postarat, 

orientovat se v mapě, v přírodě, dohodnout se ve 

skupině a především pozorně vyslechnout veškeré 

instrukce a řídit se jimi. Paní učitelky byly pouze v 

roli dospělého doprovodu, veškeré informace měly 

pouze děti.

Úkolem každé skupiny bylo bezpečně dojít do cíle, 

jímž byla hora Dýmník a cestou posbírat jednotlivé 

části hesla. Na konci čekalo ještě několik úkolů pro 

skupiny i celé třídy.

Povzbudivé je, že všechny děti došly do cíle, 

nezratily se ani paní učitelky. Že je pozorné 

vyslechnutí, co vlastně 

máme dělat, slabinou 

dětí, to už jsme tušili 

a program to jen 

potvrdil. O veselé 

situace tak nebyla 

nouze a každá skupina 

měla svůj vlastní 

originální plán dobytí 

vrcholu. Z fotografi í je 

patrné, že počasí nám 

příliš nepřálo, což však 

nikomu neubralo na 

dobré náladě.

Nezbývá než se 

rozloučit oním tajným 

heslem: „Něco hezkého 

končí, něco hezkého 

začíná“ a začít se těšit na třídenní adaptační pobyt, 

který nás čeká v září.

Tento projekt je fi nancován z dotačního programu 

Prevence  rizikového chování v Ústeckém kraji v 

roce 2012.

(JV)

Ž

Projekt Odevzdej klíče

Vyhráli jsme soutěž

Rozloučení s žákovskou radou

Zátěžový program 
pro páťáky
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 20. 6. 2012  

1. Zpráva o plnění úkolů z 11. ZZM 
Usnesení ZM č. 12 - 01/2012 
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 11. ZZM předloženou tajemnicí 
MěÚ Mgr. Lucií Hankovou bez připomínek. 
 
2. Závěrečný účet města Krásná Lípa za rok 2011 
Usnesení ZM č. 12 - 02/2012 
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření - Závěrečný účet města Krásná Lípa 
za rok 2011 v předloženém znění - bez výhrad. 
 
3. Přezkoumání hospodaření města za rok 2011 
Usnesení ZM č. 12 - 03/2012 
ZM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města Krásná 
Lípa za rok 2011 provedené nezávislou auditorskou společností 
AUDIT OBCE s. r. o. Příbram - při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
 
4. Plán prevence kriminality města Krásná Lípa 2012-2016 
Usnesení ZM č. 12 - 04/2012 
ZM schvaluje Plán prevence kriminality města Krásná Lípa 2012 - 2016. 
ZM pověřuje RM, aby podle potřeby schvalovala přílohu Plánu prevence 
kriminality města Krásná Lípa 2012 - 2016 - Databanku projektů. 
 
5. Aktivity města a p. o. Kostka Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 12 - 05/2012 
ZM bere na vědomí:
- Zpráva o sociální situaci ve městě, 
- aktivity a podpora státu v sociálně vyloučených lokalitách,
- aktivity města a p. o. Kostka Krásná Lípa. 
 
6. Prodej p. p. č. 656/5, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 12 - 06/2012 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 656/2 o výměře 2388 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Karlu a Jindřišce Benešovým, Krásná Lípa, 
Nerudova 494/17, za cenu 137 780 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
 
7. Prodej části p. p. č. 744/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 12 - 07/2012 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 744/3, k. ú. Krásná Lípa Janu 
Hnutovi, Krásná Lípa, Polní 4 z důvodu nevhodného rozdělení pozemku. 
 
8. Prodej nebo dlouhodobý pronájem pozemků 
Usnesení ZM č. 12 - 08/2012 
ZM neschvaluje prodej nebo dlouhodobý pronájem zemědělských 
pozemků ve vlastnictví obce pro výsadbu porostů energetických dřevin 
fi rmě SUHOX s. r. o. Brno.
 
9. Smlouva č. 2007/40/15-193 - Usnesení ZM č. 12 - 09/2012 
ZM bere na vědomí skončení platnosti smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o koupi nemovitosti s Karlem Hejdukem, Krásná Lípa, 
Mánesova 24 a schvaluje vrácení zálohy kupní ceny ve výši 30 475 Kč. 
 
10. Odkoupení pozemků - Usnesení ZM č. 12 - 10/2012 
ZM projednalo žádost Jana a Anny Sabových, Krásná Lípa, Nemocniční 
1156/16 a neschvaluje odkoupení st. p. č. 363 o výměře 328 m2, p. p. č. 
568/2 o výměře 235 m2 a p. p. č. 569 o výměře 72 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa za nabízených podmínek. 
ZM nevydává souhlas Janu a Anně Sabovým k prodeji výše uvedených 
pozemků jiné osobě. 
 
11. Směna pozemků s p. Dastychem 
Usnesení ZM č. 12 - 11/2012 
ZM bere na vědomí, že na směňovaných pozemcích p. p. č. 2136/1 a p. p. 
č. 2136/5, vše k. ú. Krásná Lípa vázne předkupní právo pro PF ČR, které 
přechází na nabyvatele. 
ZM schvaluje, aby směna byla podepsána po zrušení předkupního 
práva. 
 
12. Směna pozemků - cyklostezka 
Usnesení ZM č. 12 - 12/2012 
ZM schvaluje směnu 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. 952/9 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 s 
Vladimírem Sadílkem, Rumburk, Skalní 373/24. Náklady se směnou 
spojené uhradí město. 
 
13. Prodej p. p. č. 3187 a části p. p. č. 2748/23, vše k. ú. Krásná 
Lípa - Usnesení ZM č. 12 - 13/2012 
ZM schvaluje změnu usnesení ZM č. 2-42/2010 ze dne 14. 12. 2010 o 
prodeji p. p. č. 3187 a části p. p. č. 2748/23, vše k. ú. Krásná Lípa Miloši 
a Jitce Kubištovým, takto: Prodej bude uskutečněný až po rekonstrukci 
objektu na Křinickém náměstí 7, nejpozději však do 31. 12. 2013. 
 

14. Byty - odstoupení od smlouvy 
Usnesení ZM č. 12 - 14/2012 
ZM schvaluje odstoupení od Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
č. 2000/40/13-278 uzavřené s Kateřinou Virágovou, bytem Varnsdorf, 
Čelakovická 2916, na koupi bytu č. 10, Krásná Lípa, Nemocniční 
1149/12a na základě žádosti paní Virágové ze zdravotních důvodů.
ZM schvaluje fi nanční vyrovnání dle bodu VII. Smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13-278. ZM schvaluje zkrácení 3 
měsíční výpovědní lhůty a ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy č. 2000/40/13-278 a Nájemní smlouvy č. 2000/25/13-287 k 
30. 6. 2012. 
 
15. 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 
2012 - Usnesení ZM č. 12 - 15/2012 
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 
2012 v předloženém znění. 
 
16. Organizační složka města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 12 - 16/2012
ZM schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny organizační složky města 
Krásná Lípa 0372 Klub důchodců v předloženém znění. 
 
17. Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ na rok 2012 
Usnesení ZM č. 12 - 17/2012 
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet 
k 22. 5. 2012 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa v předloženém znění. 
 
18. Kostka Krásná Lípa, p. o. - 1. rozpočtové opatření rozpočtu 
pro rok 2012 - Usnesení ZM č. 12 - 18/2012 
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa pro rok 2012 dle předloženého návrhu. 
 
19. Neinvestiční příspěvek Kostka, p. o. - projekty ESF 
Usnesení ZM č. 12 - 19/2012 
ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku na projekty ESF v 
hlavní činnosti příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2012 
o částku 2 381 906 Kč na projekt Učení je cesta. Příspěvek města je v 
plné výši fi nancován z dotací ESF. 
 
20. Zajištění úvěru na fi nancování kanalizace 2. etapa 
Usnesení ZM č. 12 - 20/2012 
ZM se seznámilo s návrhem smlouvy o úvěru č. 10624/12/LCD na 
fi nancování stavby kanalizace ve městě a návrhem smlouvy o zastavení 
pohledávky z bankovního účtu č. ZÚ/10624/12/LCD předložené Českou 
spořitelnou, a. s. a neschvaluje přijetí smluv v předloženém znění. 
ZM ukládá RM jednat o úpravě smlouvy. 
 
21. Vyrovnání dluhu - Usnesení ZM č. 12 - 21/2012 
ZM schvaluje 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 - 280 400/2010 - 280, do 15. 7. 2012 
vč. smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč. 
 
22. Finanční výbor - Usnesení ZM č. 12 - 22/2012 
ZM schvaluje na základě žádosti FV doplnění usnesení ZM č. 10 - 
58/2012 ze dne 28. 3. 2012 u kontroly hospodaření města o text - v 
rámci zpracování Zprávy o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2011 
a 2012 
 
23. Objekt Havlíčkova 628/34 - J. Milec 
Usnesení ZM č. 12 - 23/2012 
ZM schvaluje změnu kupní smlouvy na prodej č. p. 628 s příslušnými 
pozemky v k. ú. Krásná Lípa, která byla podepsána dne 21. 6. 2010 s 
kupujícím Jindřichem Milcem bytem Krásná Lípa, Havlíčkova 628/34, 
a to tak, že v čl. 5. se lhůta 31. 8. 2012 nahrazuje lhůtou 31. 10. 2013. 
 
24. Výzva k uzavření kupní smlouvy 
Usnesení ZM č. 12 - 24/2012 
ZM bere na vědomí dopis ze dne 22. 5. 2012 od fi rmy ECON C & S s. r. o. 
Praha 4, Na Dvorcích 284/12 a konstatuje, že nebyly splněny všechny 
podmínky smlouvy o smlouvě budoucí kupní v termínech uvedených ve 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2009/40/19-197. Z tohoto důvodu 
ZM neschvaluje uzavření kupní smlouvy na budovu č. p. 506 na st. p. č. 
217/3, st. p. č. 217/3 (364 m2), p. p. č. 3161 (859 m2), p. p. č. 3159 (151 
m2), p. p. č. 313 (190 m2) a zařizovací věci movité v budově č. p. 506. 
 
25. Předběžné zásady případných převodů nemovitostí 
Usnesení ZM č. 12 - 25/2012 
ZM projednalo situaci, korespondenci a další náležitosti stavby 
Aparthotelu na náměstí a schvaluje rámcové předběžné podmínky 
případného budoucího prodeje nemovitostí v centru města – pozemků 
pod stavbou Aparthotelu a objektu č. p. 506 a ukládá RM dopracovat 
základní poziční dokument pro další jednání v dané věci. 
 

26. Financování realizace úspor energie u budov ŠJ a ŠD 
Usnesení ZM č. 12 - 26/2012 
ZM schvaluje převod z rezervního fondu do investičního fondu 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa ve 
výši 1 545 000 Kč a následný odvod z investičního fondu do rozpočtu 
města Krásná Lípa ve stejné výši a to na spolufi nancování akce Realizace 
úspor energie u budov školní jídelny a školní družiny z rozpočtu města. 
 
27. Energetické úspory ŠJ a ŠD - Usnesení ZM č. 12 - 27/2012 
ZM schvaluje provedení stavby projektu Realizace úspor u budov školní 
jídelny a školní družiny v Krásné Lípě v případě schválení dotace a 
schvaluje přijetí dotace ze strany SFŽP ČR (Zelená úsporám či OPŽP) 
a zmocňuje Radu města ke schválení příslušné smlouvy o podpoře 
fi nancování se SFŽP ČR resp. příslušného dodatku k SOD. ZM schvaluje 
uvolnění vlastního podílu na realizaci akce a to z investiční rozpočtové 
rezervy města do celkové výše 4 mil. Kč. 
 
28. Okna a stavební úpravy v 2.MŠ - Usnesení ZM č. 12 - 28/2012 
ZM projednalo návrh na zahájení postupné rekonstrukce objektu 2. 
Mateřské školky v ulici Masarykova a schvaluje provedení nových oken 
vč. souvisejících stavebních úprav a zároveň schvaluje fi nancování akce 
do výše 490 000 Kč z FRIM (investičního fondu, náklady jsou vč. DPH) 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa.
 
29. Kanalizace - 2. etapa - smlouvy - Usnesení ZM č. 12 - 29/2012 
ZM projednalo aktuální informace ve věci výstavby kanalizace (2. 
etapa), korespondenci ve věci a možnosti snížení dalších uznatelných 
nákladů stavby ze strany poskytovatele dotace. ZM schvaluje, aby 
dodatek ke smlouvě o dílo s upřesněním zahájení a průběhu stavby 
schválila RM v závislosti na podepsání smlouvy o fi nancování akce.
ZM schvaluje podpis smlouvy o podpoře stavby kanalizace Krásná Lípa 
se Státním fondem životního prostředí ČR. 
 
30. Připravené projekty města - Usnesení ZM č. 12 - 30/2012 
ZM schvaluje podmíněně (v případě schválení dotací dle žádostí) 
příjem dotací a realizaci staveb: 
a) Rekonstrukce vodní nádrže Kyjovská přehrada – 1. etapa,
b) Dětské hřiště pod sídlištěm.
ZM ukládá RM zajistit případnou realizaci a schválení spolufi nancování 
staveb předložit do následujícího jednání ZM jako rozpočtové opatření 
rozpočtu města na rok 2012. 
 
31. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
Usnesení ZM č. 12 - 31/2012
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 2012/49/15-203, o zřízení věcného 
břemene na uložení zemního kabelu do pozemků města Krásná Lípa s 
fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín 
 
32. Pořízení nového územního plánu 
Usnesení ZM č. 12 - 32/2012 
ZM schvaluje Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Krásná 
Lípa, které připravil a zpracoval pořizovatel fi rma G- Business, Na 
Žižkově 807, Liberecvč. zapracování podmínek členů ZM k pozemku č. 
1992/1.
 
33. Rekonstrukce objektu TS - Usnesení ZM č. 12 - 33/2012 
ZM projednalo záměr zahájit rekonstrukci objektu Technických služeb, 
Pletařská 22/3 a schvaluje uvolnění částky 160 tis. Kč z rozpočtové 
rezervy na výměnu oken. 
 
34. Mimořádná dotace SDH - Usnesení ZM č. 12 - 34/2012 
ZM schvaluje mimořádnou dotaci Sboru dobrovolných hasičů, Krásná 
Lípa za mimořádnou a dlouholetou pomoc a práci při činnostech ve 
městě ve výši 50 tis. Kč a to z daru poskytnutého městu fi rmou TOONAN, 
s. r. o. Praha (investor Aparthotelu). 
 
35. Mimořádná dotace KBC - Usnesení ZM č. 12 - 35/2012 
ZM schvaluje uvolnění částky 12 tis. Kč KBC Krásná Lípa na dopravu a 
další náklady na mistrovství světa v lightcontactu v roce 2012 a to z 
rezervy dle Pravidel pro přidělování fi nančních příspěvků městem na 
podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci 
s mládeží zájmovým organizacím ve městě na rok 2012. 
 
36. Sypač vozovek - Usnesení ZM č. 12 - 36/2012 
ZM schvaluje zakoupení nástavby – sypač vozovek na komunální 
vozidlo Multicar od společnosti Auto SAS, s. r. o., Rychnovská 577, 
Solnice, za cenu 82 800 Kč. 
 
37. Diskuse členů ZM - Usnesení ZM č. 12 - 37/2012 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse 
členů ZM:
- vraky aut v Krásném Buku,
- podpora města v komunikaci s pronajímatelem objektu Továrna.

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář

Ověřovatelé: Mgr. Milan Sudek, Josef Myšák   


