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K výstavbě elektrárny jsou 
nové webové stránky

krásnolipský

půlměsíčník 3,50 Kč 10. července 2008

Občanské sdružení Lípa pro zdraví vzniklo 

na základě petice „NE! ELEKTRÁRNĚ V KRÁSNÉ 

LÍPĚ“  a předsevzalo si chránit životního 

prostředí a zdraví obyvatel v Krásné Lípě a 

účastnit se řízení v souvislosti se záměrem 

vybudovat v centru Krásné Lípy elektrárnu. 

Občanské sdružení má webové stránky 

www.lipaprozdravi.estranky.cz, na kterých je 

zveřejněno maximum informací o postupu 

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 24. července 2008

fi rmy Komaxo, s.r.o. a najdete zde také dopisy 

a vzory dopisů podávané na nejrůznější úřady 

a instituce. 

Jak můžete pomoci? Pište i Vy na úřady 

zodpovědné za povolení výstavby elektrárny, 

vyžádejte si informace. Vyjádřete i vy písemně 

nesouhlas s výstavbou elektrárny. 

(hv)

Tour de Feminin startuje již dnes
– 21,2 km

Start v 10:00 hod - Bogatynie 

(v jednominutových intervalech)

4. etapa: 12. července  Rumburské okruhy 

– 73,5 km

Start v 16:00 hod - Rumburk

Cíl cca 18:00 hod - Rumburk

5. etapa: 13. července  Labskými pískovci

– 99,2 km

Start v 10:05 hod - Varnsdorf

Cíl cca 12:30 hod - Krásná Lípa

Dnes ve 13:00 z krásnolipského náměstí 

odstartuje 1. etapa mezinárodního cyklis-

tického závodu žen Tour de Feminin. Na 180 

závodnic (předběžná startovní listina) v první 

etapě čeká 112,5 km ve zvlněném terénu Šluk-

novského výběžku s cílem v 15:45 v Jiříkově.

2. etapa: 11. července  Krásnolipské okruhy 

– 112,8 km

Start v 10:00 hod - Krásná Lípa

Cíl cca 13:00 hod - Jiříkov

3. etapa: 12. července  POLSKO – Bogatynie 

Vyjádření pochvaly
Při návštěvě místního hřbitova na konci 
měsíce dubna s mojí manželkou, která mě 
tam vezla na invalidním vozíku, jsme se 
s velkými potížemi dostávali přes schody u 
vstupních vrátek. Při tom se tam náhodou 
objevil pan radní Vích, který nám tu překážku 
pomohl překonat, a kterého jsem požádal, 
aby na MěÚ přednesl můj požadavek na 
úpravu těchto schodů na bezbariérový 
přístup na hřbitov. On mi slíbil, že to zařídí a 
k mému překvapení to také splnil a to během 
několika málo dnů, za což mu paří velký dík, 
protože tím velmi usnadnil přístup na místní 
hřbitov nejen nám, invalidním vozíčkářům, 
ale i lidem s kočárky s malými dětmi. Je to 
chvályhodný přístup našich zastupitelů 
k potřebám našich některých občanů, ale 
i výraz porozumění ke splnění různých i 
nenadálých potřeb občanů našeho města. 
Je to dobrá vizitka pro všechny představitele 
a pracovníky našeho MěÚ v čele s našim 
starostou panem Ing. Zbyňkem Linhartem.

(Josef Homolka)

Vážení spoluobčané

Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s městem Krásná Lípa pořádá ve dnech 10. – 13. července 2008

XXI. ročník světového poháru – mezinárodní etapový cyklistický závod žen

„TOUR de Feminin –O cenu Českého Švýcarska“
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu Vaší obcí.

10. července 2008 – čtvrtek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice 
– Krásná Lípa  bude uzavřen v obou směrech 
od 15:15 hodin do 16:30 hodin !!!

11. července 2008 – pátek 
Úsek: Rybniště (Uniles) – Doubice (restaurace 
pana Krále) bude zjednosměrněn ve směru 
závodu od  9:30 hodin do  13:30 hodin !!!

Úsek: Doubice od restaurace pana Krále smě-
rem na Vápenku do Krásné Lípy bude zjedno-
směrněn ve směru závodu od 10:30 hodin do 
13:30 hodin !!!

Úsek: Doubice (Stará hospoda) – Dolní Chřib-
ská (můsek) bude uzavřen v obou směrech 
od 9:30 hodin do 11:3O hodin !!!

13. července 2008 – neděle
Úsek: Rybniště (Uniles) – Doubice (restaurace 
pana Krále) bude uzavřen v obou směrech 
od 11:00 hodin do 11:30 hodin !!!

Úsek: Doubice (Stará hospoda) – Dolní Chřib-
ská (můstek) bude uzavřen v obou směrech 
od 11:00 hodin do 13:00 hodin !!!
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SVOZ SEPAROVANÉHO 

ODPADU

Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 14.7. 2008 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 17.7. 
2008 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
28.7. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 31.7. 2008 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.Provozní doba TSm Krásná Lípa:

Pondělí 7:00–12:00 a 14:00–17:00 
Úterý 7:00–12:00 a 14:00–15:00 
Středa 7:00–12:00 a 14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a 14:00–15:00
Pátek 7:00–13:00 
Sobota v sudém týdnu  8:00–11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 

kovy, baterie, bioodpad.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo v Komunitním 
centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si můžete vyzvednout osobně 
v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek na adrese www.krasnalipa.cz/kccs. 
Formulář získáte také na emailové adrese rebicek@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu 
Řebíčkovi v Komunitním centru nebo zaslat na email rebicek@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva 
obchodních společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o 
vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na tato 
témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.
Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete přijít se svými dotazy do Komunitního centra (Masarykova 
4, Krásná Lípa)
Bezplatné konzultace: Pondělí 21.7.2008     17-18 hod. - Pondělí 4.8. 2008  17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.
Dotaz: Prosím o obecné vysvětlení pojmů vada, záruka, reklamace.
I. část: Termín „reklamace“ používá zákon pro formu uplatnění nároků z vad. „Vada“ znamená, že to, co 
je vadné, neodpovídá tomu, co bylo dohodnuto ve smlouvě, neodpovídá tomu, čemu by podle smlouvy 
odpovídat mělo. 
Termín „záruka“ znamená, že ten, kdo záruku poskytuje, tvrdí, že to, na co je záruka poskytována, bude 
mít po určitou dobu určité vlastnosti, zaručené právě zárukou. Pokud takové vlastnosti po celou dobu 
záruky nejsou (zaniknou, přestanou se projevovat v průběhu záruční doby), pak se jedná o nedodržení 
toho, co bylo v záruce slíbeno. I to však zákon označuje jako vadu. 
Takže např. u kupní smlouvy je vadou, když prodávaná věc nemá ty vlastnosti, které podle kupní smlouvy 
mít má. Je-li v kupní smlouvě dohodnuto, že konkrétní přístroj bude mít 1000 otáček motoru za minutu, 
pak je vadou, když takový přístroj má 800 nebo 1200 otáček. Není však vadou, je-li takový přístroj dodán 
v modrém nebo červeném obalu, protože o něm nebylo nic domluveno. 
Pokud prodávaný přístroj měl při předání a přechodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího 1000 
otáček motoru, neměl vadu. Pokud se počet otáček později změnil, jde o vadu tehdy a jen tehdy, pokud 
ke změně otáček došlo porušením povinností prodávajícího z konkrétní kupní smlouvy nebo pokud 
vada již existovala v okamžiku prodeje. Nehovořím ještě o záruce. 
Pokud tedy ke změně otáček dojde v důsledku používání (či naopak nepoužívání) přístroje, je to riziko 
kupujícího. Prostě přístroj v okamžiku prodeje neměl vady, odpovídal tomu, co je ve smlouvě dohodnuto. 
Stále ještě nehovořím o záruce.  
Vady se mohou projevit později, i když existují již při jejím prodeji. Stále platí, že věc má vady, pokud je měla 
v okamžiku prodeje, i když se tyto vady projevily později. Služba má vady, pokud existovaly v okamžiku 
poskytnutí služby, i když se projevily později. To je věc dalšího relativně složitého dokazování. 
Pokud při zasklení oken sklo vypadne hned, je zaskleno vadně. Pokud se však sklenářský kyt vydrolí až 
za měsíc, jedná se opět nesporně o vadu služby (byl použit vadný kyt). Pokud však uživatel služby okno 
rozbije, není to vada sklenářských prací. 
V příštím čísle Vikýře přineseme vysvětlení dalšího z pojmů uvedeného v dotazu.

VYDEJTE SE NA VÝLET S OPS 
ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Popis: Nejen v Alpách, ale i v Českosaském 
Švýcarsku můžete absolvovat zajištěnou 
stezku plnou adrenalinových překvapení 
(komíny, strže). Po výstupu na skalní hřebeny 
přejdeme neznámými místy ve skalách s 
vynikajícími výhledy do údolí Labe. Pojedeme 
vlakem, přívozem, tramvají po trati z r. 1898, 
zpět se vám nebude chtít!
Trasa: Saské Švýcarsko - Aff enstein 
Termíny: 12. července (sobota), 23. srpna 
(sobota)
Doba trvání: cca 9 hodin, pěší část: cca 15 km 
skalami Saského Švýcarska, některé úseky po
vysokohorských stezkách. Jen pro osoby 
netrpící závratí!

Centrum REGENERACE

hledá nové spolupracovníky se zájmem o 

obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. 

Rekvalifi kace zajištěna. 

Volejte 775 375 065.

Start i cíl: Za nevšedními zážitky vyrážíme 
vlakem z Děčína, sraz: hlavní nádraží - ČD 
Centrum. Vracíme se přes Schmilku/Hřensko 
do Děčína
Cena: 690,-/os. (v ceně: vlak 2x, přívoz 2x, 
tramvaj, průvodce)
S sebou: jídlo a pití na celý den, občanský 
průkaz, doporučujeme uzavřít pojištění 
léčebných výloh pro cesty do zahraničí. 
Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit, pokud 
se přihlásí méně než 10 účastníků. 
Pro skupiny od 10ti osob: termín podle 
vašeho přání.
Na akci je nutné se předem přihlásit: 
informace@ceskesvycarsko.cz , 412 383 413

KOUPÍM
cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré 

předměty. Celé sbírky a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.

Tel.: 606 388 495, 607 662 178  

Tramvají do skal aneb Nejoblíbenější trasa roku 2007! 

Popis: Vystoupíme z Dolního Žlebu, původní 
labské osady s neopakovatelným geniem 
loci, k Jeptišce a ostrohům nad Labem, poté 
překročíme zemskou hranici a zdoláme 
nejvyšší bod Saského Švýcarska Černý kámen 
(Zschirnstein) s panoramatickým výhledem 
do Čech.
Termíny: 17. července (čtvrtek), 7. srpna 
(čtvrtek)
Doba trvání:  cca 9 hodin, délka pěší trasy: 
cca 20 km, místy náročný výstup

Sraz: 8:30 hod., hl. nádraží Děčín, ČD Centrum
Cena: 490 Kč/os. (dopravu z Děčína a zpět, 
průvodce s výkladem po celé trase)
S sebou: jídlo a pití na celý den, občanský 
průkaz, doporučujeme uzavřít pojištění 
léčebných výloh pro cesty do zahraničí. 
Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit, pokud 
se přihlásí méňě než 10 účastníků.
Na akci je nutné se předem přihlásit 2 dny 
předem: informace@ceskesvycarsko.cz, 
412 383 413.

Mystérium labského kaňonu aneb Výstup na nejvyšší 

vrchol Saského Švýcarska

Popis: Výdobytky a stres dnešních dnů 
zanecháme na půldne samu sobě, vydáme se 
na výlet do Jetřichovických skal po stopách 
prvních objevitelů z poloviny 19. století. 
Cestou: literární ukázky z nejstaršího průvodce 
po Českém Švýcarsku, dobové fotografi e.
Termíny:  19.7., 26.7., 9.8., 16.8.
Doba trvání: 4 hod., 10 km
Cena: 90 Kč/os., v ceně průvodce, literární 
ukázky, dobové fotografi e
Na akci je nutné se předem přihlásit 
2 dny předem: informace@ceskesvycarsko.cz, 
412 383 413. 

Jetřichovické skály

Kdy: 18.-20. července
Kde: Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě
Jste milovníky a obdivovateli přírody a chtěli 
byste poznat krásy Českého Švýcarska a naučit 
se objektivem svého fotoaparátu zachytit 
jedinečné okamžiky krajiny plné tajemství?
Pak vás České Švýcarsko o.p.s. zve na 
fotografi cký workshop pod vedením 
zkušeného fotografa a znalce přírody Václava 
Sojky. 
Cena workshopu: 3.800 Kč včetně DPH. V 
ceně je zahrnut lektor, občerstvení, ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích, certifi kát a balíček 
s propagačními a publikačními materiály.
Kontaktní osoba: R. Kořínková, 
tel. 412 383 000, R. Soukalová 777 819 914.

Fotografování Českého 
Švýcarska s Václavem 
Sojkou
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Krásnolipští hasiči 
zasahovali v 

Národním parku 
České Švýcarsko

Hned na začátku července vyjížděla 
krásnolipská výjezdová jednotka hasičů 
k likvidaci požáru v lesních porostech 
Národního parku České Švýcarsko. V prostoru 
mezi Kyjovským údolím a osadou Kopec 
hořelo ve velmi těžko přístupném terénu 
na skalách několik desítek m2 lesa. Podle 
informací velitele naší výjezdové jednotky 
Romana Koiše se podařilo oheň poměrně 
rychle lokalizovat. Výjezdu se účastnily i 
jednotky z okolí. Požár v turisticky atraktivní 
oblasti pravděpodobně vznikl od blesku již v 
minulém týdnu a doutnal do vzniku požáru v 
lesní hrabance.

RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ

Město získalo 
dotaci na terénního 

pracovníka
Díky aktivitě pracovníků Komunitního 

centra Krásná Lípa se podařilo získat pro 
město dotaci ve výši 200 tis. Kč na fi nancování 
terénní práce. Prostředky uvolnil Úřad vlády 
ČR v rámci projektu AMARI. Terénní pracovnice 
sl. Surmajová působí v Komunitním centru 
od počátku letošního roku a věnuje se zatím 
převážně práci s romskou komunitou. 

Park má nového 
ředitele

Národní park České Švýcarsko má nového 
šéfa. Jmenovací dekret ministra životního 
prostředí Martina Bursíka v uplynulých dnech 
obdržel a postu ředitele se prvního července 
ujal stávající vedoucí děčínské Správy 
Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 
Pavel Benda. Zvítězil ve výběrovém řízení v 
konkurenci čtyř dalších účastníků. Ve funkci 
teď vystřídal stávajícího ředitele národního 
parku Zdeňka Patzelta.

Policisté ohlídají 
národní park

Správa Národního parku České Švýcarsko 
a Policie České Republiky v letošním roce 
pokračují v naplňování dohody o spolupráci, 
platné již od 21. listopadu 2007. Spolupráce 
s národním parkem se týká především 
obvodních oddělení policie v blízkosti 
národního parku. Spolupráce probíhá ve 
více rovinách a zahrnuje prevenci kriminality, 
zabezpečování významných kulturních akcí či 
součinnost při pátracích akcích. Jedna z forem 
spolupráce jsou společné služby se stráží 
přírody. Společné pochůzky jsou naplánovány 
zejména na dny, kdy park o čekává velký nápor 
návštěvníků. Během takových dnů dochází 
častěji k porušování návštěvního řádu. Mezi 
časté prohřešky patří pohyb v první zóně 
národního parku mimo značené cesty, jízda 
na kole mimo značené cyklostezky. Obzvláště 
závažnými přestupky pak jsou kouření nebo 
dokonce rozdělávání ohně v lese. 

Rodinné pasy i v 
Ústeckém kraji

Ústecký kraj se pod vedením prvního 
náměstka  a zástupce hejtmana Radka 
Vonky hodlá aktivně zapojit do projektu tzv. 
rodinných pasů. Projekt je zaměřen na rodiny 
Ústeckého kraje s alespoň jedním dítětem do 
18 let, které budou díky Rodinnému pasu moci 
využívat určité slevy. Do systému slev budou 
zahrnuty především výhody v oblasti kultury, 
volnočasových aktivit a sportu, ale také 
klasických nákupů i dalších služeb. V projektu 
jsou již zapojeny další kraje v České republice 
– Olomoucký, Vysočina, Jihomoravský, nově 
též Pardubický a Zlínský. Bližší informace 
o projektu, možnosti registrace rodin či 
poskytovatelů, budou k nalezení na www.
rodinnepasy.cz. Dále bude také probíhat 
informační kampaň formou letáků, kde 
budou poskytnuty informace jak Rodinný pas 
v podobě plastové karty získat.

Kulturní kalendář na 
druhé pololetí

Město Krásná Lípa vydalo Kalendář 
kulturních a společenských akcí na druhé 
pololetí letošního roku. Vedle tradičních 
akcí, jako jsou Rallye Sachsen Classic, či sraz 
majitelů motocyklů Čechie – Böhmerland, 
zde najdeme i řadu dalších zajímavých tipů 
pro volný čas. 

Krásnolipští turisté 
provozují i rozhlednu 

na Dýmníku
Klíče od rozhledny Dýmník převzali 

krásnoplipští turisté od zástupců Lesů ČR, 
a.s. Patnáctimetrovou rozhlednu (516 m. n. 
m.) budou provozovat zatím po dobu 3 let. 
Ukončí se tak dlouhodobé „bezvládí“, kdy 
byla rozhledna otevřena bez dozoru a trpěla 
pod náporem vandalů. Rozhledna prošla v 
minulých měsících rekonstrukcí a může tak 
sloužit turistické veřejnosti v plné parádě. 
Z vrcholu rozhledny je panoramatický 
výhled od Ještědu přes Lužické hory do 
Česko-Saského Švýcarska. Vystavěna byla 
na náklady Augustina Wenschucha jako dar 
městu Rumburk. Hora je čedičovým kuželem, 
vzniklým vulkanickou činností, vystupuje 
z pískovcového podkladu, který je místy 
magnetický. 

SOUTĚŽTE S KOMUNITNÍM CENTREM
Poslední záhada v Komunitním centrem.

Londýn, Baker Street, byt číslo 221b.
„Dobré ráno Holmesi,“ pozdravil doktor 

Watson a usadil se k připravené snídani, 
„tak jakou záhadu budeme řešit dnes?“ „Její 
veličenstvo, královna Viktorie, mě požádala o 
informace,“ řekl Holmes a podal Dr. Watsonovi 
dopis. Doktor si dopis přečetl a udiveně 
se podíval na klidně snídajícího Holmese. 
„Proboha Holmesi, jak můžeme vůbec zjistit 
jaké workshopy se konaly na konferenci 
v Krásné Lípě?“ „ Ale drahý příteli, jednoduší 
věc jsem snad ještě neřešil. Vždyť se stačí 
mrknout na internetové stránky Komunitního 
centra www.krasnalipa.cz/kccs a tam naleznu 

odpovědi na její otázku.“
- Jaké tři workshopy se uskutečnily na 

závěrečné konferenci pořádané 25. -26.6.2008 
v Krásné Lípě? 

Správné odpovědi můžete předat 
pracovníkům v Komunitním centru a nebo 
je zaslat na email: rebicek@krasnalipa.cz. 
Ke své odpovědi, prosím, uveďte jméno a 
kontakt. Odpovědi prosím doručte do 30.7. 
2008. Ze zaslaných správných odpovědí 
vylosujeme vítěze, který získá zajímavý balíček 
z Komunitního centra. 

(Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání)

Krásná Lípa výrazně 
ožila

Období školních výletů a exkurzí na 
závěr školního roku plní Krásnou Lípu 
dětmi a mladými lidmi. Zvýšený pohyb 
organizovaných skupinek je patrný především 
v Kyjově a ve Vlčí Hoře – nástupních místech 
Köglerovy naučné stezky Krásnolipskem, ale 
i na Křinickém náměstí, kde láká k návštěvě 
infocentrum s expozicí Českého Švýcarska. 
Školy z okolí rovněž využívají i Sportovní areál 
ČŠ. Potvrzuje se tím turistický potenciál Krásné 
Lípy a Českého Švýcarska a smysluplnost 
impulsů města Krásná Lípa v oblasti rozvoje 
cestovního ruchu. A je teď především na 
místních podnikatelích, obchodnících, 
vlastnících penzionů a restaurací, co dokáží 
návštěvníkům a turistům nabídnout a třeba je 
nalákat i k delšímu pobytu.
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SoliDeo naplnilo galerii Továrna 
hudbou

Koncert instrumentálně vokálního souboru 

SoliDeo, které hraje především hudbu 

gotiky, renesance a baroka, byl na pátek 

4. července původně plánován do altánu 

v městském parku. Z důvodu deštivého 

počasí byl ale přesunut do galerie Továrna. 

Repertoár, zahraný tradičně na dobové 

nástroje z různých zvířecích rohů a kostí, byl 

tentokrát doplněn „krásnolipskou klarinetní 

vsuvkou“ – Štěpánem Hořeňovským, který 

zahrál se skupinou několik skladeb. Téměř 

sedm desítek spokojených posluchačů si 

prožilo příjemný letní podvečer. 

Vlčihoráci slavili letní slunovrat
Letní slunovrat a svátek sv. Jana si 

v uplynulém víkendu připomněli všichni 

ti, kteří navštívili vlčihorské Svatojánské 

slavnosti. Slavnosti byly netradičně, 

spuštěním květinového věnce na vodu, 

zahájeny již v páteční podvečer, víkendové 

dny pak patřily staročeským řemeslům, 

ukázkám uměleckého zpracování matriálů či 

přednáškám pro laiky i odborníky na témata: 

pěstování léčivých rostlin, aromaterapie či 

astrologie. Na programu nechyběla ani pestrá 

paleta koncertů od tradiční duchovní hudby 

staré Indie, přes řecké, perské a španělské 

písně až po kytarový koncert Štěpána Raka. 

Na své si tu ovšem přišly i děti a vůbec všichni 

hraví dospělí. 

Letošní 
VeloKemp byl 
v Krásné Lípě

Potencionální zájemci o koupi kola a dále 

pak i širší bikerská veřejnost si mohla vyzkoušet 

opravdu super kola nejnovější technologie a 

konstrukce, pevná, karbonová, celoodpružená 

a silniční na Velo Kempu, který koncem června 

v Krásné Lípě pořádal Cyklosport Bartys. Cena 

předváděných kol začínala na 47 tisících a 

končila někde kolem 150 tisících korunách. 

Dalším cílem VeloKempu bylo přilákat a 

ukázat také zdejší krásné okolí a nádhernou 

přírodu Kyjovského údolí ideálně vhodného 

pro cyklistiku i lidem ze vzdálenějšího okolí. K 

ubytování na VeloKempu společnost využila 

služeb nově zrekonstruované „TOVÁRNY“ v 

Krásné Lípě. Vše klapalo jak mělo, ubytování 

přítomné překvapilo svojí čistotou a nečekaně 

vysokým standardem, trasy pro cyklisty byly 

v délkách 40-70km. Celkem se zúčastnilo cca 

90 lidiček.

(Petr Koštejn  - Cyklosport bartys)

Praha - Krásnolipští na oslavě 
120. výročí KČT

Pražských oslav 120. výročí založení Klubu 

českých turistů se zúčastnila i padesátičlenná 

delegace turistů ze Šluknovského výběžku. 

První zastávkou byl tropický skleník Fata 

morgana. Po prohlídce skleníků jsme 

vystoupali lesoparkem nad botanickou 

zahradu, odkud se nám naskytl pohled na 

velkou část Prahy. Další zastávkou byl Trojský 

zámek s francouzským parkem a samozřejmě 

jsme nevynechali ani návštěvu Prašné brány, 

odkud jsme si prohlédli známé dominanty 

Prahy.

Ty pravé oslavy nás ale čekali na 

Staroměstském náměstí, kde jsme se setkali 

s přáteli z celé republiky. Po projevech 

čelních představitelů KČT jsme měli možnost 

shlédnout exhibici mistra světa v ovládání 

dlouhého biče - Ládi Lína, poslechnout 

si vyprávění primátora Prahy Pavla Béma 

o Himalájském výstupu na Mont Everest, 

následovalo odhalení největšího turistického 

rozcestníku ČR a pak všichni společně vyrazili 

na Petřín. 

Posledním našim cílem mělo být, v rámci 

muzejní noci, Národní muzeum. Pro nevídaný 

zájem veřejnosti, jsme ale byli nuceni zvolit 

Dopravní muzeum, kde především dětská a 

mužská část zájezdu obdivovala městskou 

dopravní techniku od koňky až po dnešek. A 

podle jednoho člena organizační štábu oslav 

vyslala Krásná Lípa do Prahy nejpočetnější 

skupinu.

(V. Hieke)

Čačipen tančil 
ve Varnsdorfu i 

v Krásné Lípě
Taneční soubor Amare čave vystupoval 

u příležitosti 140. výročí založení města 

Varnsdorf u sportovní haly ve Varnsdorfu. 

Taneční soubor Amare čave, hudební skupina 

Čačipen a skupina Galaxie junior vystoupili i 

na akci práce šlechtí člověka, kterou pořádalo 

Komunitní centrum Českého Švýcarska.

(Robert Ferenc, předseda O.S. Čačipen)
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POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY
Kinematograf bratří 
Čadíků v Krásné Lípě 

Do Krásné Lípy zavítá v rámci charitativní 

akce „Filmové léto 2008“ Kinematograf bratří 

Čadíků. Při putování Českou republikou 

„zakotví“ ve dnech 21. 8. – 24. 8. 2008 v 

Krásné Lípě. Prázdninové náměstí tak bude 

oživeno atraktivním fi lmovým promítáním:

čt 21.8.  Chyťte doktora

pá 22.8. Pusinky 

so 23.8. Václav 

ne 24.8. Gympl 

Seminář pro žadatele 
v rámci globálních 
grantů Ústeckého 

kraje
v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 
Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost
Datum: 22. července 2008
Místo konání: Dům Českého Švýcarska Krásná 
Lípa, Křinické nám.1161/10, zadní vchod, 
učebna č. 1  –  1. patro
Program: Prezentace globálních grantů 
Ústeckého kraje, on-line žádost Benefi t 7 a 
zpracování rozpočtu (fi nanční část projektu, 
struktura rozpočtu, uznatelné výdaje, křížové 
fi nancování apod.)                            
Seminář je zdarma.

OD DĚČÍNA PO 
VALEČ

Obecně prospěšná společnost České 

Švýcarsko vás zve na výstavu fotografi í  krajiny 

a krajinných zátiší severních a severozápadních 

Čech autorů Radka Fišera a Petra Koritiny. 

Fotografi e  budou k vidění v Galerii Továrna v 

Krásné Lípě od 15.7. do 15.8. 2008.

Výstava fotografi í. Ve středu 23.7. bude 

v Domečku Na Kopečku v Rumburku zaháje-

na výstava fotografi í Jiřího Stejskala nesoucí 

název Krásy Lužických hor s přednáškou Vác-

lava Hiekeho o turistice v Lužických horách.

Starokřečanské slavnosti. 

V sobotu 12. července od 13:00 začnou ve Sta-

rých Křečanech Prázdninové hry, které zahá-

jí tanec páru koní. Po něm budou pokračovat 

hry a soutěže pro nejmenší se sladkou odmě-

nou. Chybět nebudou ani ukázky starých 

řemesel, historický šerm, výcvik psů, vystou-

pení tanečních souborů, mlsné jazýčky potěší 

bohatý stánkový prodej a děti se mohou těšit 

na kolotoče, autodrom. 

Starokřečanské slavnosti pak budou pokra-

čovat v 17:30 KONCERTEM CHRÁMOVÉ 

HUDBY v kostele sv. Jana Nepomuckého ve 

Starých Křečanech a na 20:00 je připravena 

TANEČNÍ ZÁBAVA v Kulturním domě ve Sta-

rých Křečanech, kdy bude hrát oblíbená kape-

la U- STYLE.

Varhanní duchovní hudba. Každou prázdni-

novou neděli od 14:00 se ve Filipově uskuteční 

varhanní koncert. V neděli 13. července je na 

programu koncert Jany Vokaté, v neděli 20.7. 

koncert Petra Rajnohy a v neděli 27.7. koncert 

Jaroslava Vodrážky.

Přijďte společně strávit jeden den s klienty 

a asistenty Agentury Pondělí

A co je v plánu?

Petanque a další hry na zahradě, opékání buř-

tíků, hraní na kytaru, další nástroje a zpívání,

setkání s lidmi, posezení u kafíčka a koláče…. 

a cokoliv dalšího, co vás napadne.

Kdy? V pondělí 14. července celý den od 

10 do 17 hod. 

Kde? V denním centru Agentury Pondělí, 

2. polské armády 1094 v Rumburku.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  Správy Národního parku České Švýcarsko
na téma: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝHLEDY NA ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Skalnatá krajina Českého Švýcarsko je krajinou vyhlídek. Málokde ve střední Evropě nalezneme takovou 
koncentraci rozhleden a vyhlídkových míst na tak malém území. Mariina skála, Vilemínina stěna, Rudolfův 
kámen, vyhlídky u Pravčické brány, to jsou jen některé z nich ležící přímo na území národního parku. Ovšem 
nejkrásnější výhledy na národní park se před návštěvníkem otevírají  z vrcholů a kopců v jeho sousedství:
Tanečnice, Jedlová, Vlčí hora, Spravedlnost a mnoho a mnoho jiných. Při svých výletech po Českém Švýcarsku 
na ně nezapomeňte a o své dojmy se s námi podělte prostřednictvím vašich fotografi í.  

Soutěžní fotografi e (popř. CD s fotografi emi) označené jménem, adresou, věkem autora a názvem 
snímku zasílejte na adresu: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa. Obálku viditelně 
označte heslem „FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ“.
Digitální fotografi e lze poslat také e-mailem na adresu: r.nagel@npcs.cz (do předmětu zprávy napište 
„Fotografi cká soutěž“).
Jeden účastník může do soutěže zaslat maximálně 10 snímků.
Soutěžní kategorie: do 19 let, od 19 let.
Uzávěrka soutěže je 31. října 2008
Další informace na www.npcs.cz
Hlavní cena: Fotografi cká publikace „Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko“ vydaná společností 
České Švýcarsko o. p. s.
Bližší informace: Richard Nagel, tel.: 412 354 048, e-mail: r.nagel@npcs.cz
Hlavním partnerem fotografi cké soutěže je České Švýcarsko o. p. s.

Program kina Krásná Lípa na m síc ERVENEC 2008

pátek 11. 7.
od 19.oo hod CLONA Vstupné 60,- K

Americký remake hororové bajky o vraždících fotoaparátech. 85 min.
Titulky. Ml.nep ístupno. 

pond lí 14. 7.
od 19.oo hod INGISCHÁN Vstupné 60,- K

Oscarovou nominací ocen ný historický velkofilm vypráví o mládí 
slavného mongola. 126 min. Titulky.  Ml. nep ístupno.

st eda 16. 7.
od 18.oo hod INDIANA JONES a království k iš álové lebky Vstupné 60,- K

Indy se op t vydává na dobrodružnou cestu, tentokrát za legendární 
K iš álovou lebkou. 123 min. Titulky. Ml.p ístupno.

pond lí 21. 7.
od 19.oo hod U M  DOBRÝ Vstupné 60,- K

Pu ící kapitalismus zasáhne v komedii Jana H ebejka do poklidných život
šestice p átel. 102 min. Ml.p ístupno od 12ti let.

st eda 23. 7.
od 19.oo hod SPEED RACER Vstupné 60,- K

Speed Racer to s volantem svého Mach 5 umí jako málokdo. 134 min.Titulky.  
Ml.p ístupno.

tvrtek 24. 7.
od 19.oo hod SMRT ON-LINE Vstupné 60,- K

Muž, který nechává své ob ti umírat p ed objektivem webové kamery.
Vražedná show na internetu. 100 min. Titulky. Ml.nep ístupno.

pond lí 28. 7.
od 19.oo hod IRON MAN Vstupné 60,- K

P ichází nový superhrdina, který zachra uje náš sv t a bojuje proti zlu. 125 min.
Titulky. Ml.p ístupno od 12ti let.

st eda 30. 7.
od 19.oo hod MEJDAN V LAS VEGAS Vstupné 60,- K

Cameron Diaz se jednoho dne probudí s kocovinou a snubním prstýnkem na
prst . 100 min. Titulky. Ml.p ístupno od 12ti let.       
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Milá paní učitelko Jano 
Sieberová,

po tři roky jste se starala o třídu někdy 
hodných, někdy nezbedných školáčků. Přísně a 
spravedlivě jste mezi ně od prvního okamžiku 
dělila známky, pochvaly, i sem - tam nějaké to 
pokárání. Děti se s Vámi rozhodně ani chvilku 
nenudily. Měli jste překrásná vystoupení na 
školních akademiích a kromě celoročních 
her ve třídě, si některé děti díky Vám poprvé 
zkusily například i táboření v chatce.

Čím více se blíží konec školního roku, tím 
je nám smutněji, že do čtvrté třídy s dětmi, 
se kterými si čím dál lépe rozumíte, jít už 
nemůžete. Přejeme tedy Vám i dětem, které 

budete v příštích letech učit, aby na Vás 
vzpomínaly stejně hezky jako my – rodiče 
i naše děti – Vaši žáčci. Moc Vám za vše 
děkujeme a přejeme pevné zdraví (hlavně 
v krku a v koleně)!

Rodiče žáků třídy 3.A

Chtěla bych tímto poděkovat mamince 
Jany Králové, paní Jance Charezové,  a 
mamince Míši Klugové, paní Renátě 
Klugové, za pomoc při zajištění oblečení 
žákyň 5.B na školní akademii.

(Mgr. Irena Bergerová, třídní učitelka)

Výlet třídy 5.A
NA výlet na Máchovo jezero jsme jeli skoro 

všichni Ráno jsme měli sraz na vlakovém 
nádraží. Vyjeli jsme v 7.03 hod. Do Doks jsme 
dorazili v 8.30 hod. Cesta k jezeru trvala asi 20 
minut, kde jsme si hned krátce smočili nohy 
ve vodě. V 10.00 hod. jsme vyrazili na parník. 
Výlet parníkem po jezeře byl moc hezký. 

Potom jsme obešli Máchovo jezero a zastavili 
se na pláži ve Starých Splavech. Tady jsme se 
asi hodinu koupali. Potom nastal nejlepší 
zážitek celého výletu – projížďka po jezeře 
na šlapadlech. Hodinu jsme se projížděli. 
Nohy nás ze šlapání docela bolely, ale nám to 
vůbec nevadilo. Nakonec jsme ještě ve stánku 
na hrázi utratili poslední peníze a jeli jsme 
domů.

Výlet byl moc pěkný.
(Žáci 5.A)

Rozloučení 
s pátou třídou 
na sportovním 

areálu.
Protože letos opouštíme 1.stupeň, loučíme 

se spolužačkou, která odchází na gymnázium 
do Rumburku a loučíme se také s třídní 
učitelkou, udělali jsme si odpolední posezení 
ve sportovním areálu a pozvali jsme také 
rodiče. Počasí se nám sice moc nevyvedlo, ale 
stejně to bylo hezké odpoledne. Půjčili jsme 
si golfové hole a hráli minigolf. Někteří rodiče 
to hráli poprvé. Bylo u toho moc legrace. Kluci 
si zahráli na kurtu tenis a někteří odvážlivci 
dokonce lezli na horolezeckou stěnu. Opekli 
jsme si párky, rodiče si s paní učitelkou vypili 
kafíčko a popovídali si. Nakonec jsme si dali 
každý nanuk. Odpoledne rychle uteklo. Bylo 
půl sedmé, když jsme se začali rozcházet 
domů. Škoda jen, že na tuto pěknou akci 
nepřišli všichni.

(Žáci 5.A)

Školní výlet třídy 7.A  a  8.B
19. 6. 2008 jsme se vydali na školní výlet. 

Nejprve jsme museli jet do Rybniště a 
přestoupit na autobus, který nás odvezl až 
do Jiřetína. Všichni jsme se odhodlali jít na 
Tolštejn, i když jsme museli vyšlapat pěkný 
kopec - Křížovou horu. Pod Tolštejnem jsme 
měli volno až do oběda, který nás na vrcholku 
čekal. Kluci si zahráli fotbálek, zatímco holky se 
krásně slunily na louce. S plnými pupíky jsme 
šli (naštěstí pořád s kopce) až do Jiřetína, kde 

Školní výlet IX.A
Ve čtvrtek 19.června jela naše třída na 

školní výlet do Úštěku. Sešli jsme se ve čtvrtek 
ráno v 6:45 na hlavním nádraží. Ve vlaku 
jsme se krásně zabavili vyprávěním vtipů 
a některých zážitků. Ti ospalí zase usnuli. 
V Úštěku jsme se ubytovali v campu a hned 
vyrazili na čertovskou výstavu, kde jsme viděli 
mnoho vyřezaných čertů a navíc jsme šli do 
sklepa, kde nás tak trochu strašil. Druhý den 
ráno jsme šli k jezeru Chmelař, kde jsme se 
jak koupali, tak i ,,blbli‘‘ na písku. Po obědě 
jsme jeli do Ploskovic, kde jsme navštívili 
zámek. Po návratu do campu jsme hráli různé 
hry a jezdili na lodičkách po jezeru Chmelař. 
Jakmile se začalo stmívat, udělali jsme si 

zase ohýnek, a poté se přemístili na pláž, kde 
jsme si zatancovali a zazpívali. Potom jsme se 
vydali na kutě. V sobotu jsme si ještě prohlédli 
Ptačí domy a Synagogu. Poté jsme šli na 
vlak a jeli domů. Celý výlet byl nádherný, ale 
příliš krátký. Mohu za celou třídu říct, že paní 
učitelce Hankové a panu Hankovi děkujeme 
za krásně prožitý školní výlet.

(Nikola Moravcová)
Chtěla bych poděkovat za nemalou fi nanční 

podporu o.s. Rodiče pro školu, kterou jsem 
využila jak na realizaci školního výletu, tak i na 
odměny na konci školního roku. Děkuji. 

(Lucie Hanková, třídní učitelka 9.A)

jsme měli zamluvený sportovní areál. Mohli 
jsme si zahrát tenis, minigolf, volejbal, fotbal 
a dokonce jít i do posilovny. My bychom tam 
chtěli ještě zůstat, ale čekal na nás už autobus, 
který nás odvezl do Krásné Lípy. Myslím si, že 
každý z nás si to náramně užil a patří velké 
poděkování paní učitelce Kindermannové 
a Čapkové a samozřejmě i doprovodu. 
Děkujeme moc….

(Jana Malypetrová 8.B)
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ŠKOLA CHVÁLÍ
T ída Jméno t ídního u itele Jméno a p íjmení žáka d vod pochvaly
I.A Jana Dvo áková Josef Antonín apek vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08

Karolína Dimitrovová vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Jana Dusková vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Kate ina Koubková vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Klára Maixnerová vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Jan Svoboda vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08

I.B Ingeborg Nekolová Tomáš Alfery vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Dana Caklová vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Tereza Cempírková vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Tomáš Mach vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Václav Richter vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Tomáš Rýsler vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Filip Skokan vynikající výsledky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08

I.C Pavlína Lašt vková Natálie Bublincová výborný prosp ch
Martin Nguyen výborný prosp ch
Juliana Bílá pomoc t . u iteli

II.A Marcela Litošová František Bertók  výborný prosp ch
Filip Hroník výborný prosp ch
Ond ej Kolar výborný prosp ch
Veronika Sklenková výborný prosp ch
Kristýna Va ková výborný prosp ch

II.B Radka Kotuli ová Vendula Bohá ová výborný prosp ch
Zuzana Brzáková výborný prosp ch
Sabina Demeterová výborný prosp ch a pomoc t . u iteli
Nela Cihlá ová výborný prosp ch
Lucie Pelikánová výborný prosp ch
Klára ežábková výborný prosp ch
Filip Salov výborný prosp ch

III.A Jana Sieberová Kate ina Bedrní ková výborný prosp ch
Jonáš ejka výborný prosp ch
Veronika Dolejší výborný prosp ch
Martin Fritsche výborný prosp ch
Lukáš Hrne ek výborný prosp ch
Mat j Pavlí ek výborný prosp ch
Klára Prokešová velké zlepšení práce p i vyu ování 

III.B Pavlína Malypetrová František apek výborný prosp ch, vzornou p ípravu na vyu ování a celoro ní pomoc t ídní u itelce.
Adriana Marschnerová výborný prosp ch, vzornou p ípravu na vyu ování a celoro ní pomoc t ídní u itelce.
Viktoria Marschnerová výborný prosp ch, vzornou p ípravu na vyu ování a celoro ní pomoc t ídní u itelce.
Kristýna Sta ková výborný prosp ch, vzornou p ípravu na vyu ování a celoro ní pomoc t ídní u itelce.
Pavel Svoboda výborný prosp ch, vzornou p ípravu na vyu ování a celoro ní pomoc t ídní u itelce.

IV.A Miroslav Brabník Filip Alfery výborný prosp ch a aktivita
Barbora erná výborný prosp ch a aktivita
Kate ina Ferencová výborný prosp ch a aktivita
Eliška Halušková výborný prosp ch a aktivita
Petr Heene výborný prosp ch a aktivita

Petra Karmanová výborný prosp ch a aktivita
Barbora Ku erová výborný prosp ch a aktivita
Ond ej Lehoczki výborný prosp ch a aktivita

Jakub Virgler výborný prosp ch a aktivita
IV.B Marie Alferyová Vít Baran výborný prosp ch.

Markéta Dvo áková výborný prosp ch
Vendula Králíková výborný prosp ch
Barbora Pešírová výborný prosp ch
Šrejmová Hana výborný prosp ch
Šrejmová Petra výborný prosp ch
Nikola Müllerová prosp ch s vyznamenáním a pomoc t ídnímu u iteli
Jakub Jäckel prosp ch s vyznamenáním
Nikola Bartošová prosp ch s vyznamenáním
Hladík Old ich prosp ch s vyznamenáním
Št pán Mráz prosp ch s vyznamenáním
František Palandl prosp ch s vyznamenáním

V.A Brabníková Hana Erika Denisovová  výborný prosp ch, reprezentace školy
Anna Fritsche výborný prosp ch
Kate ina Doležalová výborný prosp ch, reprezentace školy 
Št pánka Kubátová výborný prosp ch,reprezentace školy
Veronika Pustajová výborný prosp ch,reprezentace školy
Michal Smejkal       výborný prosp ch

V.B Irena Bergerová Veronika Cempírková výborný prosp ch
Tomáš Jaší ek výborný prosp ch
Jana Králová výborný prosp ch
Jaroslav Mat jka vyznamenání
Kate ina Rösslerová výborný prosp ch
Lenka Šeborová výborný prosp ch
Patrik Vondrá ek vyznamenání

VI.A Ivana Otradovská Eva Malinová vyznamenání,kroužek dopravní výchovy
Nikola Jadrní ková vyznamenání,kroužek dopr.výchovy
Radka Hlavá ková vyznamenání, sb r pet lahví
Kristýna Kanderová vyznamenání                                                                                                     
Ji í Morkus vyznamenání
Kristýna Plotová vyznamenání
Veronika Va ková vyznamenání

Celou t ídu za sb r papíru.
VI.B Monika Schwarzová Mat j Brabník vyznamenání

Michaela Lešková vyznamenání
Milan Pešír vyznamenání
Martin Šimon vyznamenání
Robert Danko práce pro t ídu

VII.A Jitka apková Andrea Došková samé jedni ky
Lá a Hryzák prosp ch s vyznamenáním
Mat j Koubský prosp ch s vyznamenáním
Honza Š astný prosp ch s vyznamenáním

VII.B Martin Sieber Michal Richter prosp ch s vyznamenáním
Tereza Dudková prosp ch s vyznamenáním
František Prášek aktivní p ístup k pln ní zadaných úkol
Martina Hamerská aktivní p ístup k pln ní zadaných úkol

VIII.A Jakub Melichar Kate ina Beránková prosp ch s vyznamenáním
Lucie Kolá ová prosp ch s vyznamenáním a veselou náladu do t ídy
Lukáš Pakandl prosp ch s vyznamenáním
Kristýna Remešová prosp ch s vyznamenáním a veselou náladu do t ídy
Tomáš Schwarz prosp ch s vyznamenáním díky velkému zlepšení
Leona Hlavová aktivní p ístup k innostem t ídy, pomoc t . u iteli
Babroba Vondrá ková aktivní p ístup k innostem t ídy, pomoc t . u iteli

VIII.B Jindra Kindermannová Pavel Kratochvíl prosp l s vyznamenáním
Markéta Lachmannová prosp la s vyznamenáním
Richard Leško prosp l s vyznamenáním
Jana Malypetrová prosp la s vyznamenáním

IX.A Lucie Hanková Celá t ída cht la bych pochválit celou t ídu za opravdu p knou spolupráci, za jejich aktivní p ístup k innostem ve škole a za
to, že jsou tak prima. d kuji.

IX.B Jana Chmelová Nicola Guzyová prosp ch s vyznamenáním a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Valerie Hajná prosp ch s vyznamenáním a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Michaela Hryzáková samé jedni ky a sv domitá práce ve školním roce 2007/08
Barbora Karbusická prosp la s vyznamenáním
Kate ina Klabanová prosp la s vyznamenáním
Jan Stejskal prosp l s vyznamenáním
Jana Debnárová aktivní ú ast a pomoc p i realizaci školních akcí ve školním roce 2007/08
Nela Hlavová aktivní ú ast a pomoc p i realizaci školních akcí ve školním roce 2007/08
Klára Kratochvílová aktivní ú ast a pomoc p i realizaci školních akcí ve školním roce 2007/08
Anna Málková aktivní ú ast a pomoc p i realizaci školních akcí ve školním roce 2007/08
Kristýna Petrová aktivní ú ast a pomoc p i realizaci školních akcí ve školním roce 2007/08
Kate ina Smejkalová aktivní ú ast a pomoc p i realizaci školních akcí ve školním roce 2007/08
Petra Št pánková aktivní ú ast a pomoc p i realizaci školních akcí ve školním roce 2007/08
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Opět bylinky,
ale tentokrát trochu jinak než v prosinci 

loňského roku s fi rmou Nobilis Tilia. Nyní 
spíše o bylinkách v kuchyni, jejich pěstování 
a poznávání.

Je pátek třináctého a my naposledy v tomto 
školním roce vyrážíme do Neukirch. Nejprve 
jsme se zúčastnili exkurze v tamní  zcela nové 
fi rmě na výrobu nejrůznějších strojů. Zajímavá 
byla prohlídka solárního zařízení na výrobu 
elektřiny. Po obědě jsme jeli do kláštera do 
obce Panschwitz – Kuckau, kde se zabývají  
bylinkami. Jako vždy se dělíme na skupiny a 
každá si připravila pizzu právě s bylinkami a 
prohlédla si jejich místní zahradu. Zahrada 
na první pohled jednoduchá, upravená. 
Dozvěděli jsme se, proč je výhodnější 

pěstování smíšených kultur, které rostliny se 
vzájemně podporují a které spíše nesnášejí, 
že při rýmě je dobré si smotaný list šalvěji dát 
do nosu a dýchat přes něj, jak vypadá např.: 
ředkev černá, jak chutná  např.: kerblík a další 
a další zajímavosti. Něco jsme poznali, něco 
známe bohužel jen z pultů supermarketů. Ta 
zahrada plná nejobyčejnějších květin, zeleniny, 
bylin, ale i ovocných stromů a keřů byla prostě 
super. Vždyť jsme si mohli i natrhat měsíční 
jahody jako v pohádce. Pak jsme se vrhli už 
hladoví na upečenou pizzu, vypili bylinkový 
čaj a nakonec si každý namíchal přesně podle 
receptu sůl do koupele. V sobotu ráno rychle 
balíme, uklízíme, společně se nasnídáme 
a odcházíme do Naturschutzzentra. Každý 

v jazykově smíšený skupinách si přichystá  
bylinný ocet, chystáme tvaroh s bylinkami 
na placky, které opékáme venku na ohni. 
Tyto placky byly nakonec náš oběd. A opět 
poznáváme zase jiné bylinky (kolik jich 
vlastně na tom světě je????), dvojjazyčně 
je zapisujeme do pracovních listů. Ta EKO 
zahrada Naturschtzzentra se hodně změnila, 
rostliny se rozrostly. Je to ta zahrada, na které 
jsme v prosinci loňského roku pomáhali 
s  upravováním a osazováním.

Setkání se mohla uskutečnit díky 
fi nanční podpoře Česko-německému fondu 
budoucnosti.

(Za celou skupinu Michaela Hryzáková, 
Monika Schwarzová) 

V mateřských školkách sice nezvoní, 

přesto si malí předškoláci z Mateřské školy 

Smetanova v Krásné Lípě symbolické poslední 

zvonění také patřičně užili. Prvním, kdo jejich 

řádění odnesl, byla ředitelka krásnolipské 

základní školy Ivana Preyová, když se na ní 

vrhli s razítky. Ale ani další učitelé, ba ani 

žáci školy, nevyvázli alespoň bez jediného 

otisku razítka na svých rukách. Ovšem nejen 

razítkováním svých budoucích spolužáků se 

malí předškoláci bavili. Na chodbách školy o 

sobě dávali patřičně hlučně vědět i hrou na 

nejrůznější hudební nástroje.

Nejen maturanti prožívají své 
poslední zvonění

Aby děti z Mateřské školy Smetanova v 

Krásné Lípě získaly nový počítač, musely 

nasbírat téměř patnáct tun starého papíru. 

Po několika druhých místech se jim tak letos 

podařilo dát dohromady takové množství 

papíru, aby se konečně mohly z vysněné 

výhry radovat. Druhá krásnolipská mateřinka 

skončila s pěti tunami starého papíru na třetím 

místě. Úspěšní ovšem byli i krásnolipští školáci, 

kteří vedle papíru sbírali i Pet lahve a nápojové 

kartony. Dohromady pak děti z Krásné Lípy 

nasbíraly přes šestatřicet tun papíru, sto 

třicet jedna tisíc pet lahví a pět tisíc kartonů. 

Před krásnolipskou základní školou se ovšem 

neodměňovaly pouze nejlepší mateřinky či 

školní třídy, ale i nejlepší jednotliví sběrači, 

kteří se rovněž mohli radovat z hodnotných 

cen.

Nový počítač za 
starý papír

Hlavní roli měli deváťáci a 
předškoláci

Stejně jako každý rok, se i letos v 

předposlední školní den vylidnily ulice 

Krásné Lípy. Zato se do posledního místečka 

zaplnil krásnolipský kulturní dům, kde se 

konala tradiční školní akademie. Při ní žáci 

jednotlivých tříd a mateřských škol předváděli 

rodičům, prarodičům i kamarádům své 

divadelní, hudební i múzické umění. A stejně 

jako každý rok i letos akademie začínala 

zvesela a končila v proudech slz. Ty prolévali 

žáci dvou devátých tříd krásnolipské základní 

školy, když se loučili se svými spolužáky, učiteli 

a také když svým malým nástupcům předávali 

pomyslné žezlo. To se v Krásné Lípě již léta 

předává v podobě obyčejné tužky, kterou od 

deváťáků přebírají budoucí školáci.

Jako již  opravdoví školáci se svou školkou 

v podvečer poslední školní den rozloučilo 

jedenáct předškoláků z mateřské školy 

Smetanova v Krásné Lípě. Na nefalšované 

školáky je svým mečem na školkové zahradě 

pasovali samotní rytíři řádu Aqilo. A protože 

žádný titul se neuděluje jen tak, i titul školáka 

si malí předškoláci museli zasloužit. A to 

prokázáním odvahy, když úplně sami, tedy 

bez rodičů, přespali ve školce, kde na ně navíc 

ještě čekala i stezka odvahy.

Ahoj školce dali 
jako skuteční 
rytíři a dámy
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V říjnu 2007 byla Sdružením hasičů Čech, 

Moravy a Slezska vyhlášena celostátní soutěž 

pod názvem „Požární ochrana očima dětí“ pro 

rok 2008.Na pořádání soutěže spolupracovalo 

i naše okresní Sdružení hasičů ČMS v Děčíně. 

Soutěž byla rozdělena na dvě části - a to 

literární a výtvarnou, dle věkových kategorií.

Požární ochrana očima dětí pro rok 2008
V našem městě se této soutěže zúčastnily 

obě mateřské školky, základní škola a Sbor 

dobrovolných hasičů. Odborná rada mládeže 

při OSH ČMS Děčín neměla při hodnocení 

lehký úkol, neboť uvedené práce autorů jsou 

rok od roku hezčí. Této soutěže se zúčastnilo 

celkem 134 dětí z děčínského okresu.

Umístění v okresním kole :
Kategorie L 1 (literární):
1. místo – Petr Heene - SDH Krásná Lípa
2. místo – Petra Karmanová - ZŠ Krásná Lípa
Kategorie L 2 (literární):
2. místo – Adéla Görgová - SDH Krásná Lípa
Kategorie M 1 (výtvarná):
1. místo – Damián Horák - MŠ Masarykova, 
Krásná Lípa
2. místo – Adam Pešek - MŠ Smetanova, 
Krásná Lípa
3. místo – Veronika Koubková - MŠ Masarykova, 
Krásná Lípa
Kategorie M 2 (výtvarná): 
1. místo – Kristýna Králíková - MŠ Masarykova, 
Krásná Lípa

2. místo – Eliška Čermáková - MŠ Masarykova, 
Krásná Lípa
3. místo – Barbora Koubková - MŠ Masarykova, 
Krásná Lípa
Kategorie ZŠ 2 (výtvarná):
3. místo – Ondřej Lehocki - ZŠ Krásná Lípa
Kategorie ZŠ 4 (výtvarná):
1. místo – Klára Kratochvílová - SDH Krásná Lípa
Práce uvedených vítězných autorů byly 
zaslány k dalšímu vyhodnocení v rámci 
Ústeckého kraje. Krajské kolo proběhlo ke 
konci měsíce května v Chomutově, kde již jen 
kralovali mladí hasiči z SDH Krásná Lípa.
Umístění v krajském kole:
Kategorie L 1 (literární) :
1. místo – Petr Heene - SDH Krásná Lípa

Kategorie L 2 (literární) :
1. místo – Adéla Görgová - SDH Krásná Lípa
Kategorie ZŠ 4 (výtvarná) :
3. místo – Klára Kratochvílová - SDH Krásná Lípa
Tyto výtvarné práce uvedených autorů 
byly dále zaslány na Ústředí SH ČMS, kde 
v polovině června proběhlo celorepublikové 
vyhodnocení. Všem účastníkům touto cestou 
děkuji a vítězům přeji mnoho úspěchů 
v dalších kolech a ročnících.

(Walter Heene , ved. OORM OSH ČMS Děčín)

Měsíce květen a červen jsou pro hasiče ve 
znamení mnoha akcí,jako jsou například 
soutěže (memoriály, o pohár města, okresní 
či jiné) a výročí Sborů (ukázka hasičské 
techniky). 
Nejinak je tomu i u krásnolipských mladých 
hasičů, kteří se zúčastnili různých soutěží po 
děčínském okrese, kde jejich výsledek lze 
hodnotit velice kladně. Soutěže se týkaly 
především požárně-technických disciplín, 
jako jsou požární útok, štafeta 4x60 m a 
štafeta požárních dvojic. To, že jejich práce je 
na velmi dobré úrovni, dokazují i výsledky z 
různých soutěží: 
1. 26. dubna 2008 – hry bez hranic v 
Seifhennersdorfu (SRN) 
- umístění: 8. místo ze 14-ti družstev bez 
rozlišení věkových kategorií 
2. 3. května 2008 – Velký Šenov memoriál 
„Františka Fürsta“ 
- umístění: 2. místo v kategorii mladších 
3. 17. května 2008 – Jílové-Modrá o pohár 
města 
- umístění: 2. místo v kategorii mladších ze 
4 družstev 
6.místo v kategorii starších z 9-ti družstev 
Zde zdolali mladí hasiči požární útok v novém 
osobním rekordním čase za 26,1 sec. 
4. 24. května 2008 – Varnsdorf - okresní 
vyhodnocení hry „PLAMEN 2008“ 
- umístění: 1. místo ze 4 družstev v kategorii 
mladších – vítězství v okresním kole 
5. 7.června 2008 – Vilémov – IV. ročník 
Memoriálu „Milana Machary“ 
- umístění: 2. místo v kategorii mladších ze 
4 družstev 
6. místo v kategorii starších ze 12-ti družstev. 
Závěrem děkuji touto cestou jak mladým 
hasičům, tak i jejich vedoucím p. Sudovi a 
pí. Görgové za jejich obětavou a náročnou 
práci na úseku hasičstva s mladou generací. 
Zvláštní poděkování patří i p. Mahdalovi, který 
zajišťoval především technickou pomoc. 
(Walter Heene, vedoucí OORM OSH ČMS Děčín)

Úspěchy krásnolipských mladých hasičů 

Město Krásná Lípa převzalo prostřednictvím 

velitele výjezdové jednotky požární ochrany 

Romana Koiše a tajemníka MěÚ Jana Koláře 

první část věcného daru, který obdrželo od 

Ústeckého kraje. Z rukou hejtmana Jiřího 

Šulce převzali jednu vozidlovou a dvě 

mobilní radiostanice v hodnotě více než 36 

tis. Kč pro potřeby komunikace při zásazích. 

Další část daru (kondenzační odvlhčovač a 

výkonný teplomet) v hodnotě 30 tis. Kč město 

obdrží v měsíci srpnu.

Dar od Ústeckého kraje

Společně s krásnolipskými hasiči užitečné dárky převzali i další dobrovolní hasiči z jednotek požární ochrany II. 

a III. stupně, působících v obcích Ústeckého kraje. Celkem se rozdalo šedesát šest kusů vozidlových a přenosných 

radiostanic, za které kraj zaplatil takřka milion korun.
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Tím, že nebylo kde plavat, se rozhodně nedali 

zaskočit účastníci prvního ročníku Dětského 

triatlonu. Pro malé závodníky byl připraven 

stometrový běh, dvousetmetrový úsek jízdy 

na kole a plavání. Protože ale nebylo právě 

nejtepleji a rumburský bazén hostil plavecké 

závody, vyřešili organizátoři triatlonu nastalou 

situaci zcela originálně. Na rumburském 

koupališti využili tamního brouzdaliště a 

děti místo plavání osedlali mořské koníky a 

závodili v tom, čí je rychlejší. Závodní den pak 

ukončili společným cyklovýletem na Vlčí Horu, 

kde navštívili právě probíhající Svatojánské 

slavnosti a na který společně s dětmi vyrazili 

i jejich rodiče. Nultý ročník Dětského triatlonu 

společně připravili šluknovští turisté a ČSOP 

Tilia z Krásné Lípy.

Závodníky chybějící voda 
nezaskočila

Třetí ročník letního turnaje přípravek, který 

pořádal fotbalový klub z Dolní Poustevny, 

byl tečkou letošní sezóny. A pro krásnolipské 

elévy dokonce vítěznou tečkou.

Turnaje se zúčastnily vedle domácího 

celku Šluknov, Vilémov, Jiříkov, Krásná Lípa a 

dvě přípravky z Nového Boru. Mužstva hrála 

systémem každý s každým na dvou hřištích.

K poslednímu zápasu nastupovali proti 

Krásné Lípě domácí. Poustevenští borci 

však tento souboj po velice pěkném výkonu 

prohráli. Konečným vítězem se tak stali malí 

fotbalisté z Krásné Lípy, druhé místo obsadili 

borci z Dolní Poustevny a na třetí příčce 

skončili chlapci z Jiříkova. 

Sezónu zakončili vítězstvím

Foto: Andrea Kamerová

Fotbalisté Romského sdružení Čačipen 

z Krásné Lípy se zúčastnili 2. ročníku 

memoriálu S. Novotného v malé kopané. Ten 

se konal ve Šluknově a romší fotbalisté se na 

něm umístili na 14. místě. 

Vykopali 
čtrnácté místo

Účetnictví Homolkovi
nabízíme podnikatelům,neziskovým 

organizacím
vedení daňové evidence a podvojné účetnictví.
Rumburk, Jiříkovská 831/14, 
tel.: 412 334 967,mob.: 723 888 948

Lymfatické masáže  v TOVÁRNĚ !!!
Továrna – Dům volného času poskytuje nově 
také lymfatické masáže, kdy díky stimulaci 
lymfatického systému, ovlivňujícího funkci ledvin 
a jater, se zvyšuje obranyschopnost, snižují se 
otoky. Lymfomasáž je využívána také k odstranění 
celulitidy nebo při léčbě revmatismu. Začíná vždy 
odblokováním centrálních míst lymfatického 
systému s následnou speciální masáží. Cena služby 
se pohybuje od 200,- Kč dle potřeby a časových 
možností zákazníka. 
Objednávky přijmáme na tel. 774 492 230.
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USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 10. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 05.06.2008

1. Schválení podání žádosti o dotace z ROP
Usnesení ZM č. 10 – 01/2008
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o 
dotaci do Regionálního operačního programu NUTS 
II Severozápad na projekt - Regenerace Křinického 
náměstí v Krásné Lípě - Centrum Českého Švýcarska 
II, o celkových nákladech do 34 mil. Kč vč. DPH a 
souvisejících nákladů. 
Zastupitelstvo města schvaluje zajištění celkového 
předfi nancování a fi nancování tohoto projektu ve 
výši do 34 mil. Kč (celkové náklady projektu včetně 
neuznatelných nákladů), a tedy rovněž zajištění 
spolufi nancování projektu ze strany Města Krásná 
Lípa ve výši dle podané resp. případně schválené 
žádosti. 
ZM schvaluje smlouvy o partnerství k projektu s jed-
notlivými subjekty dle přílohy.
2. Schválení podání žádosti o dotace z ROP
Usnesení ZM č. 10 – 02/2008
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o 
dotaci do Regionálního operačního programu NUTS 
II Severozápad na projekt - Rekonstrukce požární 
zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost 
a komunitní život, o celkových nákladech do 12 mil. 

Kč vč. DPH a souvisejících nákladů. 
Zastupitelstvo města schvaluje zajištění celkového 
předfi nancování a fi nancování tohoto projektu ve 
výši do 12 mil. Kč (celkové náklady projektu včetně 
neuznatelných nákladů), a tedy rovněž zajištění 
spolufi nancování projektu ze strany Města Krásná 
Lípa ve výši dle podané resp. případně schválené 
žádosti. 
ZM schvaluje smlouvy o partnerství k projektu s jed-
notlivými subjekty dle přílohy.
3. Přijetí dotace na ZŠ
Usnesení ZM č. 10 – 03/2008
ZM schvaluje přijetí dotace na akci Udržitelné 
využívání zdrojů energie v Základní škole v Krásné 
Lípě snížením energetických ztrát a využitím obno-
vitelných zdrojů energie ze SFŽP ČR a realizaci této 
stavby vč. doprovodných opatření. 
4. Základní škola - 1.etapa
Usnesení ZM č. 10 – 04/2008
ZM bere na vědomí průběh výběrového řízení na 
akci Rekonstrukce Základní školy v Krásné Lípě - 1. 
etapa (Úspory energií, zateplení a tepelná čerpadla) 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo vč. následného 
navýšení částky v investičním rozpočtu města. 

5. Prodej objektu Pražská 4
Usnesení ZM č. 10 – 05/2008
ZM schvaluje, na základě doporučení komise pro 
výběrová řízení a pro prodej nemovitostí v majetku 
města, prodej nemovitosti Pražská 278/4, Krásná 
Lípa, se st. p. č. 217/2 o výměře 500 m2, k. ú. Krásná 
Lípa společnosti ECON C&S, s. r. o., IČ 26172488, Na 
Dvorcích 12/284, Praha 4 – Krč za celkovou cenu 2 
mil. Kč za podmínek:
a) stavební povolení na rekonstrukci objektu bude 
vydáno nejpozději do 31.10. 2008
b) rekonstrukce objektu bude zahájena nejpozději 
do 31. 5. 2009
c) podat žádost o dotaci z ROP Severozápadní Čechy 
a předání PD ze strany města
d) při podpisu kupní smlouvy bude složena kauce ve 
výši 2 mil. Kč, která bude uvolněna po splnění všech 
výše uvedených podmínek a na základě předložení 
účetních dokladů prokazujících vložení investice do 
rekonstrukce objektu v minimální výši 5 mil. 

Ověřovatelé:    Hana Volfová                         
Starosta města: Zbyněk Linhart

USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 19.06.2008

1. Zpráva o plnění úkolů 9. a 10. ZZM 
Usnesení ZM č. 11 – 01/2008 
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů z 9. a 10. 
zasedání ZM předloženou místostarostkou města 
Janou Gálovou bez připomínek. 
2. Nezákonný zásah do majetku města 
Usnesení ZM č. 11 – 02/2008 
ZM bylo seznámeno s okolnostmi provádění 
prací při výstavbě elektrárny stavebníkem fi rmou 
Komaxo, s. r. o., Kolín v Mánesově ulici, v Krásné Lípě 
spočívající v pokládce nových vysokonapěťových 
kabelů. 
ZM bere na vědomí oznámení Policii ČR a Staveb-
nímu úřadu Městského úřadu Rumburk o porušení 
několika zákonů ČR. 
ZM konstatuje, že práce byly zahájeny bez 
příslušných povolení, řádného informování, přípravy 
a vedení stavby a především před ukončením řízení 
v procesu tzv. EIA a v rozporu se stavebním zákonem 
a došlo k několika porušením zákonů spočívajícím 
mj. v provádění prací bez nutných dokladů, zásahu 
do místní komunikace, kácení dřevin a zejména k 
nepovolenému zásahu do cizího majetku.
ZM konstatuje, že tímto došlo k zásahům do ma-
jetku města bez oznámení i souhlasu vlastníka a 
považuje tento postup za protizákonný. 
ZM ukládá starostovi města, radě města a 
pracovníkům města zamezit nezákonnému postu-
pu při výstavbě elektrárny, zajistit všemi dostupný-
mi a účinnými prostředky obhájení ústavního práva 
Města Krásná Lípa na ochranu jeho majetku včetně 
zajištění okamžitého vymístění kabelů z pozemků 
města a to v případě potřeby i opakovaně. 
ZM ukládá starostovi města informovat o tom-
to postupu stavebníka, Ministerstvo životního 
prostředí ČR, Českou inspekci životního prostředí a 
společnost ČEZ. 
3. Výstavba elektrárny 
Usnesení ZM č. 11 – 03/2008 
ZM opakovaně konstatuje, že záměr výstavby 
elektrárny v Mánesově ulici je v rozporu s územ-
ním plánem města Krásná Lípa schváleným na 28. 
zasedání ZM dne 22.10.1998, usnesením č. 28-23 a 
OZV č. 3/1998 o závazných částech územního plánu, 
mimo jiné i především proto, že:
a) zamýšlené místo je určeno jako rezerva pro 
rozšíření výrobního areálu
b) doposud je nevyužito zón pro průmysl (B) dle 
Územního plánu města
c) ve výkrese č. 7, na který se OZV odvolává, je 
vymezeno místo zamýšlené elektrárny jako zóna D 
– zóna sportovní a rekreační
d) textová část Územního plánu defi nuje mj. 
omezení provozu kotelny Bonex, decentralizaci 
zdrojů tepla, atp. a dále rušení parovodů. 

4. Závěrečný účet za rok 2007 
Usnesení ZM č. 11 – 04/2008 
ZM schvaluje zprávu o hospodaření /závěrečný 
účet/ města Krásná Lípa za rok 2007 v předloženém 
znění bez připomínek. 
5. Činnost Relax, p. o. 
Usnesení ZM č. 11 – 05/2008 
ZM schvaluje zprávu o činnosti p. o., Relax 
předloženou ředitelkou Zuzanou Fryčovou s těmito 
připomínkami:
a) Miroslav Brabník – úprava nabídky Sportbaru ve 
prospěch jednoduchých jídel
b) Jiří Podhorský – zútulnění interiéru Sportbaru 
6. Diskuse občanů 
Usnesení ZM č. 11 – 06/2008
ZM ukládá RM zabývat se těmito úkoly, které vy-
plynuly z diskuse občanů:
Jiří Pavlík – přehodnotit rozhodnutí RM o pronájmu 
části pozemku p. p. č. 1937/10, Rooseveltova ulice.
7. Dopis Jana a Ladislava Hájkových zastupitelům 
města 
Usnesení ZM č. 11 – 07/2008
ZM projednala dopis Jana a Ladislava Hájkových ve 
věci prodeje pozemků p. p. č. 580/1 a 580/2, vše k. 
ú. Kyjov u Krásné Lípy a změny územního plánu u 
uvedených pozemků a trvá na svých dosavadních 
usneseních v této záležitosti. 
8. Nemovitosti          
Usnesení ZM č. 11 – 08/2008
ZM schvaluje, na základě doporučení komise pro 
výběrová řízení a pro prodej nemovitostí v ma-
jetku města, prodej nemovitosti Křinické náměstí 
255/5, Krásná Lípa, se st. p. č. 278, k. ú. Krásná Lípa 
společnosti ECON C&S, s. r. o., IČ 26172488, Na 
Dvorcích 12/284, Praha 4 – Krč za celkovou cenu 2 
mil. Kč a za těchto podmínek:
a) při podpisu kupní smlouvy bude složena kauce 
ve výši 1 mil. Kč, která bude uvolněna na základě 
předložení účetních dokladů prokazujících vložení 
investice do rekonstrukce vnějšího pláště objektu v 
minimální výši 1 mil. do 31.10.2009
b) před podpisem kupní smlouvy bude provedeno 
zaměření a vytyčení pozemku st. p. č. 278 a vyčlenění 
převodu částí mimo stávajících oplocení
c) v kupní smlouvě bude zaneseno věcné břemeno 
na veřejné osvětlení, které je umístěno na objektu
d) před podpisem smlouvy dojde ze strany pro-
najímatele města Krásná Lípa ke změně nájemní 
smlouvy na nebytový prostor č. 2007/22/27 - 418. 
Nájemní smlouva bude změněna na dobu určitou a 
to na 18 měsíců. Následně pak na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 6 měsíců
f ) prodávající se zaváže poskytnout kupujícímu 
veškerou nezbytnou součinnost při uvolnění by-
tové jednotky č. 2

9. Byty 
Usnesení ZM č. 11 – 09/2008
ZM schvaluje převod členských práv a povinností 
k bytu č. 13, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa, za 
cenu 175 100 Kč na Petra Kise, bytem Střelecká 
70/1, Rumburk a Annu Věrnou, bytem Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa. Petr Kis a Anna Věrná uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem členských 
práv a povinností. 
10. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 11 – 10/2008
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 977, Rumbur-
ská 5 se st. p. č. 969/1, k. ú. Krásná Lípa manželům 
Blance a Pavlu Dvořákovým, Studánecká 64/2, 
Krásná Lípa. 
11. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 11 – 11/2008
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 977, Rumbur-
ská 5 se st. p. č. 969/1 a p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná 
Lípa manželům Ivaně a Petru Peškovým, Krásný Buk 
81, Krásná Lípa. 
12. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 11 – 12/2008
ZM schvaluje prodej objektu Varnsdorfská č. p. 160, 
Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa Ladislavu Ferencovi, 
bytem Varnsdorfská 160/72, Krásná Lípa za cenu 
130 000 Kč a následujících podmínek:
1. Prodej objektu včetně bytových jednotek a jejich 
závazků.
2. Před podpisem kupní smlouvy žadatel uhradí 
kupní cenu v plné výši.
3. Žadatel si pronajme p. p. č. 785/1 o výměře 28 
m2 a p. p. č. 2751/18 o výměře 55 m2 (žádost bude 
podána nejpozději při podpisu kupní smlouvy).
4. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení o 
předkupním právu pro kupujícího.
13. Projekt PPP 
Usnesení ZM č. 11 – 13/2008
ZM projednalo nabídku investora Petra Pudila resp. 
fi rmy ECON C&S s. r. o. , Praha, zastoupené PhDr. 
Zdeňkem Neterdou na investice v oblasti bydlení a 
služeb v cestovním ruchu na vymezených lokalitách 
města Krásná Lípa a jeho žádost o budoucí prodej 
nemovitostí - pozemků v majetku města. ZM sch-
valuje rámcově uvedenou nabídku v lokalitách č. 1 
- 4 dle přílohy a ukládá radě města předložit návrh 
konkrétních smluv do ZM s tím, že přednostně je 
řešena lokalita č. 1 a č. 4. 
14. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 11 – 14/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 527/1 o výměře 2220 
m2, k. ú. Krásný Buk za účelem výstavby rodinného 
domu Ing. Haně Juklíkové, Kladno, Švýcarská 2430 
za cenu 63 800 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, 
nad základní výměru 30 600 Kč, porosty 9 200 Kč). 
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USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 19.06.2008

Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu 
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
15. Prodej pozemků 
Usnesení ZM č. 11 – 15/2008
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 355/1, p. p. č. 355/4 
a p. p. č. 355/3, vše k. ú. Vlčí Hora Janě Skoupé, 
Praha 10, V Nové Hostivaři 373/22. Prodejem by byl 
zamezen přístup k objektu na st. p. č. 14, k. ú. Vlčí 
Hora. 
16. Prodej pozemků 
Usnesení ZM č. 11 – 16/2008
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 969/1 o výměře 
1465 m2 a p. p. č. 1168/1 o výměře 4360 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa Blance a Pavlu Dvořákovým, Krásná 
Lípa, Studánecká 64/2. Prodej bude řešen současně 
s prodejem objektu č. p. 977, Krásná Lípa. 
17. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 11 – 17/2008
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2835, k. ú. Krásná Lípa 
fi rmě SIMOVA, s. r. o. Krásná Lípa, Nerudova 659/5. 
Prodejem by byl zamezen přístup k nemovitostem 
jiných vlastníků. 
18. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 11 – 18/2008
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 400/1 o výměře 2107 
m2, k. ú. Krásná Lípa fi rmě Kámen a ztvárnění, Krás-
ná Lípa, Pražská 264 z důvodu zachování pozemku 
pro potřeby města. 
19. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 11 – 19/2008
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1093/3, k. ú. Krás-
ná Lípa dle předloženého návrhu Hubertu a Marcele 
Suchánkovým, Krásná Lípa, Tyršova 1107/2. 
20. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 11 – 20/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2751/5 o výměře 1938 
m2, k. ú. Krásná Lípa za cenu 96 900 Kč do vlastnictví 
Ústeckého kraje. 
21. Pronájem pozemků 
Usnesení ZM č. 11 – 21/2008
ZM schvaluje bezúplatný pronájem p. p. č. 1358/3 o 
výměře 2031 m2, p. p. č. 1358/4 o výměře 470 m2, 
p. p. č. 1359/6 o výměře 1322 m2, p. p. č. 1359/8 o 
výměře 1072 m2 a p. p. č. 2748/23 o výměře 852 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa, Českému Švýcarsku, o. p. s., 
Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10 za účelem re-
konstrukce areálu křížové cesty a realizace projektu 
Turistický areál Českého Švýcarska. 
22. Převod pozemku od PF ČR 
Usnesení ZM č. 11 – 22/2008
ZM trvá na bezúplatném převodu p. p. č. 1880/23, 
k. ú. Krásná Lípa od PF ČR Děčín pro veřejně 
prospěšnou stavbu. 
23. Převod pozemku od PF ČR 
Usnesení ZM č. 11 – 23/2008
ZM schvaluje odkoupení pozemků (případně jejich 
částí) od PF ČR a to p. p. č. 1836/1, p. p. č. 1320, p. 
p. č. 1373/2, část p. p. č. 1749/1, p. p. č. 1661, p. p. č. 
1638/1, p. p. č. 1639/1, vše k. ú. Krásná Lípa, které bu-
dou určeny pro veřejné prospěšné účely, resp. z hle-
diska § 5 zákona č. 95/1999 Sb. (zastavitelné území) 
a schvaluje podat žádost o vyvolání prodeje. 
24. Využití pozemků z hlediska ÚP 
Usnesení ZM č. 11 – 24/2008
ZM bere na vědomí rozporuplnost vyjádření MěÚ 
Rumburk - Stavební úřad a MěÚ Rumburk - odbor 
regionálního rozvoje a investic k využití pozemků z 
hlediska ÚP. 
25. Přezkoumání hospodaření města za rok 
2007 
Usnesení ZM č. 11 – 25/2008 
ZM bere na vědomí výsledek přezkoumání 
hospodaření města Krásná Lípa za rok 2007 
provedeného nezávislou auditorskou společností 
Audit & Consulting, s. r. o. Příbram - při přezkoumání 
nebyly zjištěny významné nedostatky. 
26. Průběžná a následná veřejnosprávní kon-
trola v ZŠ a MŠ za rok 2007 
Usnesení ZM č. 11 – 26/2008
ZM bere na vědomí výsledek průběžné a násled-
né veřejnosprávní kontroly k období roku 2007 
provedené společností AUDIT OBCE s. r. o., Příbram, 
pracoviště Varnsdorf v příspěvkové organizaci Zák-
ladní škola a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ 
a MŠ/ - při kontrole nebylo zjištěno nehospodárné, 

neúčelné a neefektivní vynaložení veřejných 
prostředků. 
27. ZŠ a MŠ Krásná Lípa - úprava rozpočtu 
Usnesení ZM č. 11 – 27/2008
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV 
- upravený rozpočet k 5. 5. 2008 příspěvkové organ-
izace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v 
předloženém znění. 
28. Fond reprodukce majetku ZŠ a MŠ 
Usnesení ZM č. 11 – 28/2008
ZM schvaluje žádost p. o. Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa (dále jen ZŠ a MŠ) o čerpání z fondu 
reprodukce majetku (investičního fondu ZŠ a MŠ) na 
stavební úpravu sociálního zařízení v budově ZŠ do 
max. výše 800 000 Kč. Použití fi nančních prostředků 
podléhá vyúčtování.
ZM pověřuje RM k zajištění realizace provedení 
prací. 
29. 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krás-
ná Lípa 
Usnesení ZM č. 11 – 29/2008
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Krásná Lípa pro rok 2008 v předloženém znění, 
s navýšením o 300.000,- Kč na investici do ZŠ.
30. Organizační složka města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 11 – 30/2008
ZM schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny 
organizační složky města Krásná Lípa org. 0378 
Údržba majetku s účinností od 28.04.2008. 
31. Organizační složky města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 11 – 31/2008
ZM schvaluje dodatky č. 2 zřizovacích listin 
organizačních složek města Krásná Lípa s účinností 
od 28.04.2008 u následných org.:
0301 Vodní nádrže a vod. zařízení 
0302 Městská skládka 
0305 Komunikace 
0351 PO Krásná Lípa
0383 Technické služby
0385 Veřejné osvětlení
0387 Městská zeleň
0388 Malé městské stavby
dle předložených návrhů. 
32. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Relax, p. o. 
Usnesení ZM č. 11 – 32/2008
ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa včetně 
příloh, dle předloženého návrhu. 
33. Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové 
organizace RELAX Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 11 – 33/2008
ZM schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku na 
provoz příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa 
/RELAX/ na konečnou částku 1 644 tis. Kč z důvodu 
převodu majetku města do správy RELAX k 1. 7. 
2008. 
34. Rozšíření p. o. Relax Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 11 – 34/2008
ZM schvaluje odložení rozšíření p. o. Relax Krásná 
Lípa o kulturní dům (kino) na den 1. 1. 2009. 
 35. 1. rozpočtové opatření rozpočtu RELAX pro 
rok 2008 
Usnesení ZM č. 11 – 35/2008
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu 
příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa pro rok 
2008 dle předloženého návrhu. 
36. 1. úprava ročního odpisového plánu RELAX 
pro rok 2008 
Usnesení ZM č. 11 – 36/2008
ZM schvaluje 1. úpravu ročního odpisového plánu 
příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa pro rok 
2008, dle předloženého návrhu a současně schvalu-
je navýšení odvodu z fondu reprodukce majetku 
/investičního fondu/ RELAX na celkovou výši 1 668 
696 Kč a současně schvaluje uvolnění částky 293 
496 Kč z investičního rozpočtu města Krásná Lípa 
na odpisy RELAX pro rok 2008. 
37. Hypoteční zástavní listy ČS, a. s. 
Usnesení ZM č. 11 – 37/2008
ZM schvaluje prodej hypotečních zástavních listů 
ČS, a. s. /HZL ČS, a. s./ ke dni splatnosti 21. 8. 2008 
v souladu se smlouvou o úplatném převodu cen-
ných papírů č. 19902 a použití těchto dlouhodobě 
uložených fi nančních prostředků města k fi nancov-
ání projektů města v souladu s rozpočtem města na 
rok 2008. 
38. Dodatek č. 1 k dohodě o uznání závazku a 

úhradě dluhu ve splátkách 
Usnesení ZM č. 11 – 38/2008
ZM schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o uznání závaz-
ku a úhradě dluhu ve splátkách s Michaelou Appel-
tovou, bytem Krásná Lípa, Studánecká 529/23, dle 
předloženého návrhu. 
39. Přijetí dotace ze SFŽP ČR – obnova zeleně 
Usnesení ZM č. 11 – 39/2008
ZM bere na vědomí seznam akceptovaných žádostí 
o podporu v rámci Operačního programu životní 
prostředí a schvaluje přijetí dotace ze SFŽP ČR 
(operační program ŽP, 2. výzva) na akci Posílení bio-
diverzity v sídelních biotopech města Krásná Lípa (C
Z.1.02/6.5.00/08.01690, akceptační číslo 8016636) v 
souladu se žádostí resp. rozhodnutím o poskytnutí 
podpory. 
ZM schvaluje zadání výběrového řízení a realizaci 
akce.
40. Převzetí leasingu dodávkového vozidla 
Usnesení ZM č. 11 – 40/2008
ZM schvaluje dohodu mezi městem Krásná Lípa, FB 
automobil s. r. o., Karlínská 1839, Varnsdorf a ŠkoFIN 
s. r. o., Pekařská 6, Praha o postoupení práv a povin-
ností vyplývajících z leasingové smlouvy č. 569113 
na nákup dodávkového vozidla VW Transporter TS 
valník. 
41. OZV č. 1/2008 
Usnesení ZM č. 11 – 41/2008
ZM schvaluje vydání OZV č. 1/2008 o zvýšení 
koefi cientů u daně z nemovitosti, dle předloženého 
návrhu. 
42. Jednací řád ZM 
Usnesení ZM č. 11 – 42/2008
ZM schvaluje úpravu jednacího řádu ZM, dle 
předloženého návrhu. 
43. Smlouva s ČEZ Distribuce , a. s. o smlouvě 
budoucí 
Usnesení ZM č. 11 – 43/2008
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě bu-
doucí s fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín. Smlouva se týká uložení zemního ka-
belu NN do pozemku města v ulici Studánecká dle 
zákresu v katastrální mapě. 
44. Změna územního plánu 
Usnesení ZM č. 11 – 44/2008
ZM na základě doporučení RM projednalo a sch-
valuje:
a) pořízení změny č. 1 ÚPNSÚ Krásná Lípa v souladu 
s § 6 odst. 5 a 
odst. 6 a § 44 a 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a
stavebním řádu v platném znění
b) zpracování návrhu zadání změny č. 1 ÚPNSÚ 
Krásná Lípa-změna 
funkčního využití z ploch průmyslově servisních na 
plochy centrální 
zóny u pozemků p. p. č. 284/1 a 283 a st. p. č. 205, 
vše k. ú. 
Krásná Lípa
c) dle § 45, odst. 4) stavebního zákona úhradu 
nákladů na pořízení 
změny č. 1 ÚPNSÚ Krásná Lípa žadatelem Tomášem 
Ticháčkem, 
Podjavorinská 1605, 149 00 Praha 4. 
d) dle § 47 odst. 1 stavebního zákona, určeného za-
stupitele 
města, Janu Gálovou pro spolupráci s pořizovatelem, 
Úřadem 
územního plánování - MěÚ Rumburk, odbor re-
gionálního rozvoje a 
investic.
Žadatel Tomáš Ticháček, Podjavorinská 1605, 149 
00 Praha 4, uhradí veškeré náklady spojené s real-
izací změny č. 1 ÚPNSÚ Krásná Lípa. Před zadáním 
pořízení změny č. 1 složí žadatel na účet města Krás-
ná Lípa kauci ve výši předpokládaných nákladů. 

Ověřovatelé: Jana Chvátalová                                    
Starosta města: Zbyněk Linhart

Karel Beneš                                           
Místostarostka: Jana Gálová


