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Mostek v Mánesově ulici 
je stále uzavřen

Oprava střechy kaple ve Vlčí Hoře 
fi nišuje

krásnolipský

půlměsíčník 4,- Kč 27. listopadu 2008

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 18. prosince

Jak bude vycházet Vikýř 

na přelomu roku 2008/2009
Vikýř č. 341............vyjde ve čtvrtek 18. 12.2008

Vikýř č. 342..................vyjde ve čtvrtek 8.1.2009

Vikýř č. 343................vyjde ve čtvrtek 22.1.2009

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.

Složení 
krásnolipského 

zastupitelstva se 
změnilo

V polovině volebního období dochází ke 
dvěma změnám ve složení Zastupitelstva 
města Krásná Lípa. K 14. listopadu 
rezignovala na post zastupitele za Stranu 
zelených Mgr. Klára Brabníková z důvodu 
časového zaneprázdnění. Na čtvrtečním 
mimořádném jednání zastupitelstva se 
rozloučila se svými kolegy, poděkovala 
jim za spolupráci a ocenila konstruktivní 
a věcné jednání a popřála hodně štěstí 
svému nástupci Ing. Josefu Chudobovi, který 
se ujme mandátu na dalším jednání ZM. 
Další změnou na konci letošního roku bude 
odchod Ing. Jiřího Raka, zastupitele za 
Sdružení 2006. Jiří Rak odchází dlouhodobě 
profesně působit mimo ČR a na jeho místo 
usedne od příštího roku Petr Semelka. 
Výsledky komunálních voleb 2006 v Krásné 
Lípě si pro připomenutí můžete prohlédnout 
na www.krasnalipa.cz v aktualitách nebo 
na www.volby.cz.

(Jan Kolář)

Z důvodu konstrukčního a statického 
poškození mostku přes říčku Křinici je 
stále ještě pro nákladní dopravu uzavřena 
komunikace ve spodní části ulice Mánesova. 
Mostek a současně s ním i kanalizace byl 
poškozen již počátkem října, kdy tu došlo 
k rozsáhlé havárii na vodovodním řadu 
provozovaného SČVK. Pravděpodobnou 
příčinou poškození mostku může být jeho 
neúměrné zatěžování nákladními vozidly, 
které pravidelně touto ulicí zajíždí do blízké 

Oprava střechy vlčíhorské kaple se dostává 
do další fáze. Výměna poškozených trámů, 
instalace nového bednění a montáž nové 
střešní krytiny je téměř hotova. Stejně tak 
je ukončena i instalace klempířských prvků. 
Hotova je i nová přední věž kaple, kterou 
ve své truhlářské dílně v Chřibské vyrobil 
Josef Papoušek. Na střechu kaple ovšem 
ještě nepřijde. V současné době je v areálu 
krásnolipských technických služeb, kde bude 
oplechována a teprve pak bude instalována 
na připravené místo na kapli. Zároveň 
s těmito pracemi se obnovuje i původní 
ciferník věžních hodin a hodinový stroj, 
který bude z původního ručního ovládání 
upraven na elektrické. S rekonstrukcí 
vlčíhorské kaple se bude pokračovat i během 
zimních měsíců. Interiér kaple totiž čeká 
odstranění poškozených zvětralých omítek, 
aby bylo umožněno postupné prosychání 
a odvětrávání vlhkého zdiva. Na probíhající 
opravy jen v letošním roce uvolnila Krásná 
Lípa ze svého rozpočtu částku tři sta padesát 
tisíc korun.                                                               (r)

Další dětské hřiště nabídne svým 
dětem Krásná Lípa

Krásnou Lípu 
zasypal první sníh

Moderní, veřejně přístupné hřiště pro děti 
ve věku od 3 let v celkové hodnotě více jak 
milion korun v nejbližší době svým dětem 
nabídne Krásná Lípa. Nové dětské hřiště je 
situováno do prostoru křižovatky cyklostezky 
u rybníku Cimrák, naproti altánu a oproti jiným 
hřištím nabídne dětem herní prvky výrazně 
odlišné od těch zatím po městě instalovaných. 
Dominantou hřiště je šestimetrová lanová 
pyramida, doplněná dalším atraktivním 
příslušenstvím jako je skluzavka a houpačka. 
Hřiště bude vhodně doplněno zelení a bude 

výtopny. Jde o dlouhodobě neřešený 
problém a majitel i provozovatel výtopny je 
na něj dlouhodobě upozorňován již od roku 
1976. V současné době se připravuje nové 
dopravní značení, které upraví podmínky 
provozu v lokalitě po dobu rekonstrukce 
mostku a bude vycházet z odborného 
posudku k technickému stavu horní části ulice 
Mánesova a především z nosnosti propustků 
v jejím průběhu. 

(vik)

mít i jednoduché oplocení. A to vše ve velmi 
kvalitním a odolném provedení. Výstavbu 
oranžového dětského hřiště podpořila Nadace 
ČEZ, která v severních Čechách v roce 2008 
podpořila výstavbu osmi Oranžových hřišť za 
7,3 milionů korun. Vedle toho krásnolipského 
to byla ještě oranžová dětská hřiště v Březně 
u Chomutova, Kostomlatech pod Milešovkou, 
Velkém Březně, Třebenicích, Ústí nad Labem 
a Kadani. Slavnostní otevření však vzhledem 
k počasí proběhne pravděpodobně až na jaře 
příštího roku.                                                       (vik)

O čtrnáct dní později než v loňském roce se 
na Krásnou Lípu snesl první sníh. V loňském 
roce se sníh začal sypat už 11. listopadu, 
letos první sněhové přeháňky přišly až 
v pátek 21. listopadu. A stejně, jak přidělává 
práci silničářům a starosti řidičům, vyvolává 
úsměv na rtech našich nejmenších, kteří hned 
s prvními vločkami vytáhli boby či sáně, natáhli 
kulichy a rukavice a vyrazili otestovat nejbližší 
kopce a kopečky.                                                   (r)
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SVOZ SEPAROVANÉHO 

ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 1.12. 2008 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 4.12. 2008 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 15.12. 2008 
(29.12.2008) ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 18.12. 2008 (1.1.2009) v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
Pondělí 7:00–12:00 a 14:00–17:00 
Úterý 7:00–12:00 a 14:00–15:00 
Středa 7:00–12:00 a 14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a 14:00–15:00
Pátek 7:00–13:00 
Sobota v sudém týdnu  8:00–11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, 
baterie, bioodpad.

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.

Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.

Dotaz: Co znamená promlčení

Odpověď:

Promlčení znamená, že právo (například na zaplacení) sice nezaniklo, ale nelze je vymáhat 

u soudu – kdyby totiž v soudním sporu na zaplacení dlužník promlčení namítl a soud námitku 

promlčení uznal jako důvodnou (v souladu s právem), musel by soud povinně k promlčení 

přihlédnout a právo na zaplacení již nepřiznat. 

Běhu promlčecí doby lze zabránit pouze a jenom podáním žaloby u soudu nebo u jiného 

příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračovat. V takovém případě promlčecí 

doba neběží. 

V obchodním právu se promlčení řídí ust. § 387 a násl. V obchodním právu je obecná 

promlčecí doba čtyřletá. Podstatná je nejen délka promlčecí doby, ale i kdy počíná běžet – 

délka a počátek běhu záleží na konkrétním případu. 

Promlčení se v občanském závazkovém vztahu řídí ust. § 100 a násl. občanského zákoníku. 

V občanském právu obecně platí, že promlčecí doba je tříletá. Tato obecná tříletá promlčecí 

doba běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Den, kdy mohlo být právo 

uplatněno poprvé (s nímž je spojován počátek běhu objektivní promlčecí doby) je den, 

kdy bylo poprvé možno důvodně podat u soudu žalobu na vymáhání splnění povinnosti. 

Důvodně je žaloba (např. na zaplacení) podána obvykle tehdy, je-li závazek splatný. Splatnost 

závazku je dána buď dohodou, právním předpisem nebo rozhodnutím. Splatnost představuje 

okamžik, od kterého je dlužník povinen zaplatit. Není-li však splatnost dohodnuta, ani 

stanovena právním předpisem nebo rozhodnutím, je dlužník povinen splnit dluh prvního 

dne poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán (§ 563 ObčZ). 

Takže první objektivní možnost vymáhání úhrady závazku vzniká objektivně den poté, kdy 

věřitel mohl nejdříve o splnění požádat. 

Z objektivní povahy obecné promlčecí doby vyplývá, že z hlediska jejího počátku, jejího 

plynutí i jejího konce je nepodstatná skutečnost, že věřitel o právu, které může uplatnit, 

třeba ani neví nebo se nedozví (jiný režim platí u subjektivní promlčecí doby – viz dále). 

INFORMACE Z EKOPORADNY
V prosinci budou opět štěpkovací dny

Na základě požadavků ze strany občanů nabízí 
město Krásná Lípa bezplatné štěpkování 
dřevní hmoty ze zahrad letos již podruhé. 
Řada vlastníků nemovitostí využila příznivého 
podzimního počasí a poklidila na svých 
zahradách či provedla bezpečnostní ořez 
dřevin podél cest a elektrického vedení. 
Na velmi úspěšné jarní období, kdy byl zájem 
obrovský a předčil naše očekávání, navážeme 
tedy podzimní částí. Štěpkování proběhne 
v rozmezí 8. – 19. prosince 2008, termín však 
může být ovlivněn aktuálním počasím. 
Stačí pouze zavolat na naše Technické služby 
(Eva Kamberská tel.: 412 354 848, popř. 
Martina Fiegerová tel.: 737 662 340 ) a službu 
si zdarma objednat. 
Pro bezproblémový a rychlý průběh vlastního 
štěpkování je nezbytné připravit ořezané 

větve na technice přístupné místo, silnými 
konci k jedné straně. Průměr větví může být 
maximálně 10 cm. 
Zároveň se vzhledem k vývoji počasí ukončuje 
svoz spadaného listí.

(Jan Kolář)

Centrum REGENERACE
hledá nové spolupracovníky se zájmem 

o obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. 
Rekvalifi kace zajištěna. 

Volejte 775 375 065.

KOUPÍM
cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré 

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

Tel.: 606 388 495, 607 662 178  

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace

JOB PORADNA
Úterý 8:00 -10:00

Středa 15:00 – 17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání 

zaměstnání.
AMARI PORADNA
Úterý 13:30-17:30
Středa 13:30-17:30

Poradenství při řešení sociálních problémů.
OBČANSKO PRÁVNÍ PORADNA

1.a  3. pondělí v měsíci 17:00 – 18:00
mimo uvedenou dobu odpovědi na písemné 

dotazy
Poradenství při řešení právních otázek.

PŘÍSTUP NA INTERNET A K POČÍTAČI
Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti do 15 let

Úterý 9:00 – 17:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.

AMARI KLUB
Čtvrtek 15:00 – 17:00

Pro děti i jejich rodiny.
AGENTURA PONDĚLÍ

Pondělí 9:00 -16:00
Středa 14:00 -17:00

Podporované zaměstnávání pro klienty 
s různým stupněm postižení.

ŠICÍ DÍLNA
Úterý 9:00 – 17:00 

Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy 
oděvů.

Kontaktní místo Lokálního partnerství 
Šluknovsko.
Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

NEPALTE V TVE – ŠT PKUJTE !!! 

M sto Krásná Lípa nabízí ob an m 
 

ZDARMA 
likvidaci v tví do pr m ru 10 cm pomocí traktorového št pkova e. 

 
 

KDY:  od 8. do  19. prosince 2008 (dle po así) 
              
             
 
 
 
 
 
 

OBJEDNÁVKY A BLIŽŠÍ INFORMACE: Technické služby, Eva Kamberská tel.: 412 354 848, p íp. 
Martina Fiegerová tel.:737 662 340 

 
V TVE UKLÁDEJTE SILN JŠÍM KONCEM K JEDNÉ STRAN  NA P ÍSTUPNÉM MÍST , 

 NEJLÉPE P ED PLOT  KE KOMUNIKACI !!! 
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V Krásné Lípě došlo v říjnu k poklesu 
nezaměstnanosti na 13,01 %. Přesto je to stále 
značně vysoko nad okresním průměrem, který 
se pohybuje na 9,76 %. 

I tak ale statistiky nezaměstnanosti ukazují 
ve srovnání s minulým měsícem pro Krásnou 
Lípu lehce příznivý vývoj. K 31. 10. 2008 bylo ve 
městě evidováno 224 uchazečů o zaměstnání, 
z toho 97 žen. (r)

Také Vám vrtá hlavou, jak se mohou učitelé 
stát partnery žáků a jak dosáhnout tvořivé 
atmosféry ve své třídě? Pak se můžete zúčastnit 
workshopu na téma: Zážitková pedagogika, 
který připravila České Švýcarsko o.p.s. Seminář 
je určen všem učitelům druhého stupně 
ZŠ a nižších ročníku gymnázií, studentům 
pedagogických oborů, lektorům (především 
přírodovědně zaměřené obory a dějepis), 
vedoucím přírodovědně zaměřených kroužků 
a všem zájemcům o metody prožitkové 
pedagogiky. Konat se bude v úterý 16.12 
mezi 9:00 – 17:00 v Domě Českého Švýcarska 
v Krásné Lípě. Podrobnosti a přihlášku 
naleznete na www.ceskesvycarsko.cz

Zkuste si v době nastávajícího 
předvánočního shonu ještě udělat příjemnou 
volnou chvilku se svými blízkými a posílit 
tělo i ducha na zajímavém předvánočním 
výletu. Máme pro vás tip – pokud bude 
hezké počasí, využijte toho a podívejte se na 
náš kouzelný kraj pěkně z výšky. Zdejší okolí 
nám nabízí hned několik možností návštěv 
rozhleden. O víkendu můžete navštívit mezi 
9. a 16. hodinou naše nejbližší rozhledny 
Dymník a Vlčí hora. Rozhledna na Dymníku 
byla dokončena v roce 1896 a poskytne vám 
krásný pohled nejen na okolní Lužické hory, 
v současné době je i nově opravena. Vlčí hora 
se pyšní rozhlednou z roku 1889 a při ideálních 
klimatických podmínkách z ní uvidíte i část 
Krkonoš, Ještěd, Bezděz nebo Milešovku. 
Rozhledna na Jedlové byla otevřena roku 
1891 a můžete z ní pohlédnout při dobré 
viditelnosti až na hraniční horský pás od 
Sněžky po Klínovec. Nedaleko od Mikulášovic 
na vás čeká naše nejsevernější rozhledna, 
Tanečnice, z roku 1905. Poskytuje jedinečný 
výhled na Labské pískovce, České Středohoří, 
Jizerské hory, Krkonoše i Sasko. Můžete se 
vypravit ale také za hranice – z rozhledny 
Weifberg nad městečkem Hinterhermsdorf 
v Národním parku Saské Švýcarsko, postavené 
roku 2002, se vám otevře pohled na velkou část 
Českého i Saského Švýcarska. Teď už zbývá jen 
si vybrat a nechat se zlákat pohledem z ptačí 
perspektivy zdejších krásných rozhleden.

(Eva Podhorská)

Nové chodníky 
na Rumburské 

ulici 

Ochránci zvou k návštěvě čichária 
a hmatária

Po žluté dlažbě Best URIKO se v brzké době 
budou moci pohodlně procházet obyvatelé 
krásnolipské ulice Rumburská. Pracovníci 
technických služeb v této ulici totiž pokládají 
nový povrch na již existující, ale dosud pouze 
štěrkový chodník. Ve fi nále se tu opraví 
chodníky v celkové délce 498 m a ploše zhruba 
600 m2. Náklady na materiál činí tři sta tisíc 
korun, práce provádí pracovníci technických 
služeb v rámci veřejně prospěšných prací. (r)

Zcela nová smyslově naučná stezka, která 
umožní poznat přírodu všemi smysly, vznikla 
v Krásné Lípě. Její návštěvníci se musí připravit 
na to, že neuvidí klasickou stezku s naučnými 
tabulemi a textem, ale se zastaveními, která 
si mají možnost přímo vyzkoušet. Mohou 
poslouchat lesní zvuky či sami hrát na lesní 
xylofon, očichat rostliny, nebo stopovat 
zvířátka. Za teplého počasí mohou také bosky 
a se zavřenýma očima projít hmatovou stezku 
a zjistit, jestli poznají, zda jdou po kamení 
nebo třeba po šiškách. Hmatem a čichem 
mohou prozkoumávat také různé předměty 
z přírodních materiálů, schované v krabičkách. 
Prohlédnout si budou moci i hmyzí hotel nebo 
různé druhy ptačích budek. Nová smyslově 
naučná stezka Les plný smyslů je určena 
především dětem z mateřských a základních 
škol v okolí. Využít ji ale může kdokoliv, kdo má 
chuť vyzkoušet si les na vlastní kůži. Naučnou 
stezku vytvořila Základní organizace ČSOP 
Tilia za podpory společnosti RWE Transgas 
Net, generálního partnera Českého svazu 
ochránců přírody a Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. 

(vik)

Nezaměstnaných 
v Krásné Lípě 

ubylo

Zážitková 
pedagogika 

v Krásné LípěPodívejte se na 
svět z výšky

Škola má nové 
webové stránky

Peníze Kaliforňana 
použijí na opravu 

křížku

Koncem října spustila Základní škola 
v Krásné Lípě nové, modernější www stránky. 
Možná, že ještě nejsou plně aktualizovány 
všechny odkazy a tudíž mohou být i některé 
informace zastaralé, přesto stojí za to na nové 
školní webové stránky zavítat. Především 
rodiče školáků se tu dozví mnoho užitečného. 

Za peníze soukromého dárce se částečně 
opraví Grohmannův křížek v Krásném Buku. 
Dva tisíce korun na jeho renovaci totiž Krásné 
Lípě věnoval Paula Zellmana z Kalifornie, který 
si před lety od města odkoupil bývalý DPS 
v jeho blízkosti.                                                 (r)

Třeba to, že VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

začínají v pondělí 22. prosince 2008 a končí 

až v pátek 2. ledna 2009. Školáci si tak 

budou užívat dvoutýdenního vánočního 

volna a do školy se poprvé v novém roce 

vydají až v pondělí 5. ledna 2009. 

UPOZORNĚNÍ PRO ORGANIZACE
Plán akcí zájmových organizací 

a sportovních oddílů na rok 2009 

odevzdávejte na MěÚ Krásná Lípa 

(podatelna) nejpozději do 30.11.2008. 

  Evidovaní 
uchaze i  

název m sta, obce, 
oblasti celkem ženy muži 
Varnsdorf 993 511 482
Dolní Podluží 66 33 33
Horní Podluží 46 19 27
Ch ibská 136 68 68
Ji etín pod Jedlovou 33 14 19
Rybništ  44 22 22
Varnsdorfsko 1318 667 651
Rumburk 563 275 288
Ji íkov 301 149 152
Krásná Lípa 224 97 127
Doubice 2 0 2
Staré K e any 92 45 47
Rumbursko 1182 566 616
Šluknov 341 168 173
Dolní Poustevna 77 44 33
Mikulášovice 164 76 88
Velký Šenov 120 61 59
Lipová 39 16 23
Lobendava 23 10 13
Vilémov 41 24 17
Šluknovsko 805 399 406
Šluknovský výb žek 3305 1632 1673
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sbor z Jablonce nad Nisou. V průběhu celého 
odpoledne si můžete nakoupit vánoční dárky. 
Domeček pro Vás přichystal minitrh, vybírat 
bude z čeho - batikované oblečení a výrobky, 
přírodní kosmetika, malované hedvábí, 
keramika, čaje, fair trade pochutiny. Přijďte 
nasát vánoční atmosféru.

Lužické ozvěny Ekofi lmu
Správa CHKO Lužické hory a Občanské sdružení 
Přátelé Lužických hor Vás zvou v sobotu 
13.12. mezi 9:00 – 17:00 na promítání nejlepších 
oceněných snímků z různých fi lmových 
festivalů s tematikou příroda, životní prostředí 
a životní styl. Připraveno je i poutavé vyprávění 
Františka Pojera o ornitologii doprovázené 
promítáním fotografi í. V průběhu vystoupí 
i hudební soubor SoliDeo. A chybět nebude 
ani malý trh adventních a vánočních 
radostí. Vstup zdarma. Více informací 
www.luzickehory-ochranaprirody.cz.

Fair Trade – férový obchod
Zajímavou přednášku o Fair Trade, moderním 
způsobu pomoci rozvojovým zemím přináší 
do krásnolipské Továrny občanské sdružení 
Nobilis Tilia. V podání Lenky Černé uslyšíme 
o jejích osobních zkušenostech z Afriky. 
Povídání začíná od 16:00 hodin 11. prosince 
2008. 

POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY
Tibet ve fotografi i
Tibet – panoramatické fotografi e Pepy 
Středy - můžete vidět až do 15. prosince 
v krásnolipské galerii. Fotografi e jsou skutečně 
panoramatické, jejich autor - cestovatel, 
vydavatel, projektant a profesionální 
fotograf - používá k zachycení krajiny a hor 
panoramatický přístroj, kdy celý objektiv 
rotuje a je schopen dosáhnut i 360 stupňů. 

Výtvarná dílnička
V sobotu 29.11. od 15:00 Vás zve Domeček 
Na Kopečku v Rumburku do výtvarné dílničky 
k tvoření adventních dekorací v duchu lidové 
tradice. Dílničku vede Anna Dudková. Přineste 
si různé přírodní suroviny např. šípky, sušené 
ovoce, červená jablíčka a špejle.

Umění doprovázet
Co se skrývá za slovem HOSPIC a o vzniku 
stacionárního hospicu a domácí hospicové 
péči se dozvíte ve středu 26.11. od 19:00 
v Domečku Na Kopečku v Rumburku. Vyprávět 
bude zástupce sdružení Hospic pro Liberecký 
kraj, o.s. Halina Doležalová.

Výroba vánočního dárku – originálního 
mýdla
Občanské sdružení Nobilis Tilia Vás zve do své 
čajovny ve Vlčí Hoře na výrobu originálního 
vánočního dárku v podobě voňavých 

různobarevných mýdel. Mýdla se dají použít 
i jako dekorace nebo vánoční ozdoba. S sebou 
si přineste různé sušené ovoce nebo květy 
a dobrou náladu. Můžete si tam zakoupit 
i ozdobnou krabičku s dřevitou výplní pro 
dárkové balení mýdel. Vstupné 10,- Kč. Mýdlo 
si můžete přijít vyrobit vždy ve čtvrtek 4.12. 
a 18.12. od 16:00 do 21:00 (kurzy výroby mýdel 
na sebe nenavazují a můžete přijít opravdu 
v kteroukoliv dobu v uvedené termíny 
a libovolně, jak se Vám to hodí v daném čase). 
Další informace Hanka Štroblová 728 974 010, 
laborator@nobilis.cz

Kdo upeče – vyhraje
Soutěž o nejlepší vánoční cukroví. Porota 
hodnotí tři kategorie: chuť, vzhled a originalitu. 
Své cukroví noste do čajovny v Domečku Na 
Kopečku v Rumburku ve středu 17.12. od 18 
hodin. Po zhodnocení se všechno společně sní 
při  čtení biblického příběhu: Putování Josefa 
a Marie přes Království České do Egypta.

Advent Na Kopečku 
Domeček Na Kopečku v Rumburku Vás 
v sobotu 6.12. zve ke ztrávení příjemného 
odpoledne adventního. V 15:00 vystoupí děti 
z mateřské školky Pastelka se svým divadelním 
představením a zahájí výstavu svých obrázků 
a výrobků. V 18:00 se bude pokračovat dalším 
divadlem, tentokrát vystoupí ochotnický 

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA 
NA MĚSÍC PROSINEC 2008

středa 3. 12.
od 17.oo hod VESMÍRNÍ OPIČÁCI Dospělí 60,- Kč

Mládež  40,- Kč
Šimpanzí kosmonaut zachraňuje zotročené mimozemšťany. Počítačem animovaná taškařice 

o vesmírné misi. Ml.přístupno.ČESKÁ VERZE. 81 min.
středa 10. 12.
od 18.oo hod DĚTI NOCI Vstupné 60,- Kč

Marta Issová a Jiří Mádl ve vyprávění o nenávratně ztraceném dětství a dosud nenalezené 
dospělosti. Ml. přístupno od 12ti let. 80 min.

pondělí 15. 12.
od 16.oo hod POHÁDKY POD SNĚHEM Vstupné 20,- Kč

Pásmo kreslených pohádek, ve kterém se můžete těšit na Dorotku, Mikeše i krtečka. 
Ml.přístupno. 64 min.

středa 17. 12.
od 18.oo hod NESTYDA Vstupné 60,- Kč

Nová česká komedie s hvězdným obsazením z dílny Jana Hřebejka a Michala Wiewegha. 
Ml.nepřístupno. 88 min.

pondělí 22. 12.
od 16.oo hod VÁNOČNÍ STROMEČEK Vstupné 20,- Kč

Vánoční prázdniny začínají vánočními pohádkami.  67 min.

Kurzy, které pořádá Kostka 

Krásná Lípa p.o. a CEDR o.s. 
SHIATSU MASÁŽE v běžném životě – na 
podzimní večery jsme pro Vás připravili 
kurz, na kterém se můžete naučit jak sami 
sobě nebo svým blízkým můžete ulevit po 
náročném dni a umožnit jim chvíli příjemné 
relaxace - pondělí 1. 12. 2008  a  úterý 2. 12. 
2008 vždy od 17:00 hod. S sebou si přineste 
karimatku a polštářek
 
Originální výrobky z připravených 
materiálů si můžete vyrobit v úterý 2. 12. 
2008 v komunitním centru. Pod vedením 
Ivany Caklové se zde od 16:00 hod. uskuteční 
kurz VÝROBA PF, ZÁLOŽEK A JMENOVEK NA 
DÁRKY, které mohou sloužit jako originální 
dárky pro vaše nejbližší. Každý účastník si 
své výrobky odnese domů. (Poplatek za kurz 
je 30Kč)
 
V pondělí 8. 12. 2008 se budete moci 
v komunitním centru zúčastnit kurzu PEČENÍ 
VÁNOČKY. Od 17:00 se můžete společně se 
Zdeňkou Homolkovou naučit péct tradiční 
vánočku. Každý účastník si odnese domů 
recept. (Poplatek za kurz je 30Kč)
 

Komunitní centrum průběžně také 
přijímá přihlášky do těchto kurzů:

Kurz keramiky pro dospělé (zpoplatněno). 
Každé úterý od 17:00 s Hanou Volfovou
PC kurzy – začátečník, mírně pokročilý 
a pokročilý (zpoplatněno)
PC kurzy – příprava na zkoušky z ECDL – 
evropský řidičák na PC (zpoplatněno)             
PC kurzy – komunikace (ICQ, Skype, email..) 
(zpoplatněno)
Jazykové kurzy – ANGLIČTINA a NĚMČINA  
(zpoplatněno)
Na všechny kurzy se můžete přihlásit osobně 
v komunitním centru, na email: rebicek@
krasnalipa.cz, na telefon 412 354 849, 
412 354 846 nebo 775 233 703, či 15 minut 
před zahájením kurzu v komunitním centru.

ADVENTNÍ TRHY
I letos pořádá Základní a Mateřská 

škola v Krásné Lípě adventní trhy, 

které se budou konat 28. listopadu. 

Jako každý rok, i letos budou u školy 

postaveny stánky, na kterých si budou 

moci všichni, kteří se přijdou podívat, 

zakoupit nějaký dáreček vyrobený 

dětmi ze školy i z našich obou školek. 

Zároveň opět vystoupí dětský taneční 

a pěvecký soubor Křiničánek. 

Všichni jste srdečně zváni ! ! ! !



strana 527. listopadu 2008

SÁŇKYJÁDA 2008

Vánoce 
s cimbálovkou

Fotografování 
krajiny Českého 

Švýcarska 
s Václavem Sojkou: 

ZIMA 

ČERTOVSKÉ ŘÁDĚNÍ
 NEJEN V KRÁSN É LÍPĚ

Jelikož napadl první sníh a kvůli 
nevyzpytatelnosti sněhového počasí, 
nebudeme na nic čekat a půjdeme si zařádit 
na první letošní SÁŇKYJÁDU.

Sáňkyjáda se uskuteční v neděli 
30. listopadu od 9:30 na kopci zvaném Pavlák 
v Krásné Lípě. Soutěží se ve sjezdu s kopce na 
sáňkách, bobech, v jízdě na čemkoliv a v jízdě 
na vozítkách vlastní výroby. U všech disciplín 
se závodí ve sjezdu s kopce na čas a pro vítěze 
budou připraveny odměny. 

Chcete strávit jedno předvánoční odpoledne 
v příjemné atmosféře? Pak neváhejte 
a přijměte pozvání krásnolipského Sboru 
pro občanské záležitosti do krásnolipského 
kulturního domu, kde pro Vás na sobotu 13. 
prosince od 15:00 připravil pořad nazvaný 
Vánoce s cimbálovkou Dušana Kotlára 
z Liberce. Občerstvení je zajištěno. 

Jste milovníky a obdivovateli přírody, chtěli 
byste poznat krásy Českého Švýcarska a naučit 
se objektivem svého fotoaparátu zachytit 
jedinečné okamžiky krajiny plné tajemství? 
Pak vás zveme na fotografi cký workshop pod 
vedením zkušeného fotografa a znalce přírody 
Václava Sojky. Workshop je určen fotografům, 
kteří mají zkušenosti se zrcadlovkou.

Cílem workshopu je umožnit pozorovat, 
vnímat a vidět krajinu a přírodu Českého 
Švýcarska pod vedením špičkového fotografa. 
Kvalitně vyfotografovat to, co vnímáme a co se 
nám líbí. Účastníci získají certifi kát a možnost 
obdržet stříbrnou zákaznickou kartu Centra 
FotoŠkoda. 
Tři nejvydařenější fotografi e workshopu 
budou k výstavním účelům vyrobeny na 
náklady organizátora. Autoři těchto snímků 
navíc získají dárkový poukaz v hodnotě 
500 Kč od Centrum FotoŠkoda. 

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, 777 819 913, fax 412 383 230 
Program, více o lektorovi a přihlášky: naleznete 
na www.ceskesvycarsko.cz 

Termín: 16. – 18. 1. 2009 

Místo: České Švýcarko výchozím bodem Dům 
ČŠ Křinické náměstí 10, 407 46 Krásná Lípa 

ČERT I MIKULÁŠ 

V KULTURNÍM DOMĚ
Hodné i ty zlobivější děti jsou kulturní komisí 
města Krásné Lípy zvány v neděli 7. prosince 
od 14:00 do Kulturního domu v Krásné Lípě 
na Mikulášskou nadílku. A nejen na ni. Spolu 
s pekelníky a zástupci nebes se budete bavit, 
zpívat a hlavně se smát.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

ČAČIPENU. 
Mikulášskou nadílku chystá i Romské 
občanské sdružení Čačipen. Hodné i zlobivé 
děti zve do Kulturního domu v Krásné Lípě 
v pátek 5. prosince v 16:00.

ČERTOVSKÝ REJ V ZOO 

DĚČÍN
Čertovský rej v duchu čertovské svatby, an-
dělské vánoční zpívání, čertovské soutěže, 
Mikuláš, loutkové divadlo, zdobení vánočního 
stromku, představení 
nových zvířat, hud-
ba, zábava i občerst-
vení jako v pekle na 
Vás čeká v sobotu 
6. prosince v čer-
tovské ZOO Děčín.  
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NEVÍTE JAK POTĚŠIT U 

VÁNOČNÍHO STROMEČKU 

SVÉ BLÍZKÉ? 

Kupte jim dárkový poukaz na služby Továrny 
nebo Sportovního areálu v jakékoliv hodnotě. 

Sami si pak vyberou, co je ta nejvhodnější 
volba k relaxu… 

Dárkové poukazy jsou platné do 31. 12. 2009 
a jsou vystaveny  v různých nominálních 

hodnotách, zhotovíme poukázku i dle Vašeho 
individuálního přání.

Více informací o této službě pro Továrnu  na 
tel. 774492230  a pro Sportovní areál volejte 

608522871.

NOVÉ SLUŽBY V TOVÁRNĚ 

– DOMĚ VOLNÉHO ČASU!!!
PEDIKÚRA

ošetření nohou včetně masáže od 120,- Kč do 
150,- Kč

MANIKÚRA 
komplexní ošetření rukou 120,- Kč 

P – SHINE 
přírodní japonská výživná manikúra -150,-Kč 

MODELÁŽ NEHTŮ 
gelové, akrylové - 450,- Kč poprvé, doplnění 

250,- Kč 
DEPILACE 

teplým voskem horní i dolní končetiny dle 
dohody

Pracovní doba kdykoliv dle dohody a 
telefonické objednávky u Markéty Suché, tel. 

721075423.

BAR -  OBČERSTVENÍ 
Pořádáme oslavy narozenin, svatby, třídní 

srazy.
Rezervace na tel. 777 332 215

VÝSTAVNÍ GALERIE 
Otevírací doba dle baru  do 18:00hod.

FITNESS CENTRUM 
Nyní protein za 26,-Kč.Nový komisní 

prodej.
Spinning na objednávku  tel. 775592230

UBYTOVÁNÍ - RECEPCE
Informace na tel. 775 592 230

Standardní pokoje již za 270,-Kč
Apartmány již za 440,-Kč 

SAUNA – suchá s přísadou éterických 
olejů

V jakémkoliv jiném čase 
 na objednávku  na tel. – 774 492 230

SOLÁRIUM – turbo vertical, 
MASÁŽE –  rekondičně sportovní 

s éterickými oleji, baňková 
Na objednávku tel. 774 492 230

Sportbar – denně teplá jídla
Rezervace míst  na tel. 773592230

USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 39. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 09.10.2008

III. Různé 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa - program Cíl 3
Usnesení RM č. 39 - 01
RM schvaluje, že rozpočet příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro roky 2009 a 2010 bude 
sestaven tak, aby bylo zajištěno předfi nancování 
celkových nákladů spojených s realizací projektu 
PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC, ve vazbě na podmínku 
předfi nancování celkových výdajů dvou po sobě 
následujících kalendářních čtvrtletí, ve kterých 
budou nejvyšší výdaje, tj. 4. čtvrtletí roku 2009 a 
1. čtvrtletí roku 2010, ve kterých celkové výdaje činí 
279 036 Kč při zvoleném kurzu 23 Kč/ EUR. Potřebné 
fi nanční prostředky budou v daných rozpočtech 
účelově vázány.
Kostka Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 39 - 02
RM schvaluje podání žádosti o dotaci ze strany p. o. 
Kostka Krásná Lípa do programů OP LZZ:
1. Amari buti - Podpora sociální integrace příslušníků 
romské lokality na Šluknovsku,
2. Komunitní centrum Kostka,
3. Komunitní plánování - Podpora procesů posky-
tování sociálních služeb na Šluknovsku.
Byty
Usnesení RM č. 39 - 03
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč za byt 
č. 35, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa Janu Turan-
skému, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.
Směrnice ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 39 - 04
RM schvaluje změnu směrnice příspěvkové organ-
izace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa - 
inventarizace majetku, dle předloženého návrhu.
Pokyn ředitele školy k inventarizaci v ZŠ a MŠ v 
r. 2008
Usnesení RM č. 39 - 05
RM schvaluje pokyn ředitele školy k provedení 
inventarizace majetku a závazků v roce 2008, v 
předloženém znění.

Pokyn ředitelky RELAXU Krásná Lípa, p. o. k in-
ventarizaci za r. 2008
Usnesení RM č. 39 - 06
RM schvaluje pokyn ředitelky RELAXU Krásná Lípa, 
p. o. k provedení inventarizace majetku a závazků v 
roce 2008, v předloženém znění.
Výsadba alejí
Usnesení RM č. 39 - 07
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Krásná 
Lípa a Českou republikou - Agenturou ochra-
ny přírody a krajiny ČR ve věci výsadby alejí, v 
předloženém znění.
Smlouva o výpůjčce
Usnesení RM č. 39 - 08
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mobilního tel-
efonu vč. příslušenství s příspěvkovou organizací 
KOSTKA Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Pronájem NP na volby do ZK a S PČR 2008
Usnesení RM č. 39 - 09
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor 
č. 2008/22/16-229 na pronájem volební místnosti s 
Nobilis Tilia, s. r. o. Vlčí Hora.
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor 
č. 2008/22/16-228 na pronájem volebních místností 
se ZŠ a MŠ, Krásná Lípa.
Přijetí daru
Usnesení RM č. 39 - 10
RM schvaluje přijetí fi nančního daru ve výši 2 tis. Kč. 
od Paula Zellmana, 380 So. Eucid Ave., Pasadena, 
Kalifornia. Uvedená fi nanční částka bude použita na 
opravu Grohmannova kříže v Krásném Buku.
Komunitní centrum ČŠ
Usnesení RM č. 39 - 11
RM bere na vědomí Závěrečnou technickou a 
fi nanční monitorovací zprávu projektu Komuntiní 
centrum ČŠ, která byla dne 29. 9. 2008 odeslána 
MPSV ČR.
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 39 - 12
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města 

za měsíc září 2008 předložený kronikářem Ivanem 
Jaklem.
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 39 - 13
RM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 12-
48/2008 jmenování
Správní rady o. p. s. České Švýcarsko.
IV. Informace 
Informace
RM dále projednala tyto informace:
-  Rozhodnutí MěÚ Rumburk ve věci Environmentální 
 rekonstrukce kotelny - zákaz instalace parního 
 stroje do prostoru výtopny, Komaxo s. r. o., Kolín,
-  Rozhodnutí o uložení pokuty od ČIŽP fi rmě Vama 
 s. r. o. za vykácení dřevin bez souhlasu na p. p. č. 
 1791/5, při pokládce vysokonapěťových kabelů k 
 elektrárně,
- Zahájení zjišťovacího řízení záměru Větrná 
 elektrárna Krásný Buk,
-  Vyjádření od J. a L. Hájkovi k výzvě o předání 
 pozemků p. p. č. 580/1, 580/2, k. ú. Krásná Lípa,
-  Petice - odstranění výherních automatů ze všech 
 restaurací a barů v Krásné Lípě,
-  Žádost o vyřešení problému s rušením nočního  
 klidu,
-  Souhrnná tabulka základních výstupů z fi nanční 
 analýzy pro VH projekty z 3. výzvy OPŽP,
-  Žádost od Policie ČR, Krásná Lípa o využívání 
 městských služeb,
-  Článek z časopisu Moderní obec - 1. cena Cesty 
 městy,
-  Statistika návštěvnosti městské knihovny,
-  Plán akcí T-Klub na měsíc říjen,
-  Kopie zápisů z návštěvnické knihy muzea,
-  článek MF Dnes,
-  informace - Zemědělský intervenční fond.
Informace
RM dále projednala tento zápis:
- Zápis z 11. schůze kontrolního výboru ZM ze dne 
25.09.2008.
Jana Gálová                           Ing. Zbyněk Linhart 

ADVENT NA SEVERU ČECH A V NĚMECKÉ LUŽICI
VÁNOCE VE SKANZENU ZUBRNICE
Zajímavě prožitý advent pro Vás chystá Skanzen v 
Zubrnicích. O víkendu 13.-14. prosince si tu můžete 
vyzkoušet výrobu ozdob z perníku a vizovického 
pečiva, chybět nebude ani prodej vánočních ozdob 
a jiných rozličných výrobků z tradičních materiálů. 
Budete si moci prohlédnout vánočně vyzdobenou 
historickou školu. V sobotu 12.12. v zubrnickém 
kostele vystoupí folklórní soubor Dykyta z Krásné 
Lípy, ve stodole divadelní soubor DRAK s vánoční 
pohádkou ve stodole. Na neděli 14.12. je připraveno 
loutkové divadlo Antonína Štěrby SKALÁČEK z Tisé s 
pohádkou „Honza, čert a Kašpárek“ nebo divadlo V 
PYTLI z Hrobu s živým Betlémem ve stodole.          (r)

BUDYŠÍNSKÝ VÁNOČNÍ TRH
Budyšínský vánoční trh slavnostně otevřou v neděli 
30. 11. ve 12:00 nakrojením velké vánočky. Otevřen 
pak bude až do 21. prosince vždy mezi 10:00 až 
19:00, vstup zdarma. Pro děti denně v 15 hodin 

přijde „Weihnachtsmann (Vánoční muž), chybět 
nebudou ani budyšínské speciality - svařené víno 
a punč pro děti v keramických pohárech, perníky, 
vánoční lahůdky, uzeninové a šunkové speciality. 
Denně slavnostní program: v úterý a ve čtvrtek - 
vánoční dechová hudba, v sobotu a v neděli - hodina 
pohádek a mnoho jiného.                        (r)

Drážďanský vánoční trh
Nasát vánoční atmosféru můžete i na nejstarším 
vánočním trhu v Německu v Drážďanech, který má 
tradici dlouhou přes 570 let. Dá se zde koupit vše, 
co se hodí k Vánocům: svíčky, vánoční ozdoby na 
stromeček, cukroví, formy na pečení nebo hračky 
a malé dárečky. Saské hlavní město má kromě 
bohatě zdobené vánoční jedle také další typické 
atributy, které dávají trhu nezaměnitelnou tvář. 
Je jí především místní specialita, čtrnáctimetrová 
vánoční pyramida.              (r)
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USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 22.10.2008 USNESENÍ
I. Hlavní program 
Elektrárna v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 40 - 01
RM bere na vědomí vyjádření odboru výstavby, investic a 
ŽP MěÚ Krásná Lípa k odvolání fi rmy KOMAXO s. r. o., Kolín, 
proti rozhodnutí Stavebního úřadu Rumburk o zákazu in-
stalace parního stroje do prostoru výtopny Krásná Lípa.
Zateplení ZŠ - postup prací
Usnesení RM č. 40 - 02
RM se seznámila s postupem prací na akci ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
V KRÁSNÉ LÍPĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY I. ETAPA, ZATEPLENÍ 
OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIÍ a konstatuje, že z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek a dodatečných 
požadavků investora dochází ke skluzu plnění (termín 
dodávky hodin, problémy s připojením elektroměru pro 
tepelná čerpadla, odvětrání bytu školníka, velká pracnost 
s ohledem na členitost a stavebně technický stav říms a 
nerovnost fasády, dříve pak 100% výměna bednění střechy, 
složitost přípravy a provedení vodorovné chemické izolace 
obvodového zdiva, atp.).
Rekonstrukce ZŠ - překlenovací úvěr
Usnesení RM č. 40 - 03
RM z přijatých nabídek na poskytnutí překlenovacího 
úvěru na fi nancování projektu CZ.1.02/3.1.00/07.00119 
Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ v Krásné Lípě 
snížením energetických ztrát a využitím obnovitelných 
zdrojů energie (Rekonstrukce ZŠ Kr. Lípa - 1. etapa) na 
dobu proplacení nákladů ze strany SFŽP ČR vybrala na-
bídku Komerční banky, a. s., a ukládá vedoucí fi nančního 
odboru připravit smlouvu a předložit ji ke schválení ZM.
Rekonstrukce Křinického náměstí v Krásné Lípě, 
realizační PD
Usnesení RM č. 40 - 04
RM se seznámila s došlými nabídkami na zpracování pro-
jektové dokumentace pro realizaci a výběr zhotovitele 
stavby Rekonstrukce Křinického náměstí, Krásná Lípa a 
schvaluje uzavření příslušné SOD s Ing. arch. Pavlem Cer-
hou, Varšavská 6, 405 02 Děčín 6, protože jeho nabídka 
splňuje stanovená kritéria výběru (nejnižší nabídková cena 
a předání kompletního díla do 15. 12. 2008).
Rekonstrukce Křinického náměstí v Krásné Lípě, výkon 
AD
Usnesení RM č. 40 - 05
RM se seznámila s došlými nabídkami na výkon autor-
ského dozoru při realizaci stavby Rekonstrukce Křinického 
náměstí, Krásná Lípa a schvaluje uzavření příslušné SOD s 
Ing. arch. Pavlem Cerhou, Varšavská 6, 405 02 Děčín 6, zpra-
covatele realizační PD, protože jeho nabídka splňuje stano-
vená kritéria výběru (nejnižší nabídková cena).
II. Došlá pošta 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 40 - 06
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 332/2, část o výměře cca 400 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 284/1 část o výměře cca 235 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 40 - 07
RM doporučuje ZM pozastavit žádost Nady Slanařové, 
Krásná Lípa, Zahrady 98 o odkoupení p. p. č. 41/1, k. ú. 
Zahrady do doby odkoupení sousedního pozemku od PF 
ČR žadatelkou. RM doporučuje žadatelce do doby prodeje 
pronájem uvedeného pozemku.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 40 - 08
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 580/2 a p. p. 
č. 580/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy do doby vyřešení 
předání uvedených pozemků městu.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 40 - 09
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 377/2 o výměře 220 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 378/2 o výměře 1570 m2, k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 281/2 o výměře 163 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 40 - 10
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 580/2 a p. p. č. 580/1, 
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy z důvodu stávajícího závaz-
ku na stávajících pozemcích a do doby vyřešení předání 
pozemků městu.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 40 - 11
RM schvaluje pronájem p. p. č. 355/3 o výměře 796 m2 a p. 
p. č. 355/1 o výměře 781 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem 
zřízení zahrady LIVECOM Plzeň, s. r. o. , Špálova 276/2.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 40 - 12
RM schvaluje pronájem p. p. č. 261/21 o výměře 473 m2, 
p. p. č. 261/22 o výměře 2915 m2, p. p. č. 261/23 o výměře 
1218 m2, p. p. č. 261/33 o výměře 341 m2, p. p. č. 261/34 
o výměře 406 m2, p. p. č. 261/35 o výměře 356 m2, p. p. č. 
261/36 o výměře 373 m2, p. p. č. 261/37 o výměře 430 m2, 

p. p. č. 261/39 o výměře 555 m2, p. p. č. 261/41 o výměře 
360 m2, p. p. č. 261/42 o výměře 406 m2, p. p. č. 261/43 o 
výměře 421 m2, p. p. č. 261/44 o výměře 427 m2 a p. p. č. 
552/1 o výměře 162 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Vá-
clavu Pešťákovi, Krásná Lípa, Kyjov 109 za účelem pastvy a 
za podmínky zachování stávajícího přístupu.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 40 - 13
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 261/20 o výměře 850 m2, 
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Václavu Pešťákovi, Krásná Lípa, Ky-
jov 109 z důvodu pronájmu jinému zájemci.
Sdělení k pozemkům
Usnesení RM č. 40 - 14
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 2615/5 a p. p. č. 2615/10, 
vše k. ú. Krásná Lípa z hlediska ÚP pro potřeby PF ČR, dle 
předloženého návrhu. 
Sdělení k pozemkům
Usnesení RM č. 40 - 15
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 2472/1, p. p. č. 2472/7 a p. 
p. č. 2472/9, vše k. ú. Krásná Lípa z hlediska ÚP pro potřeby 
PF ČR, dle předloženého návrhu. 
Byty
Usnesení RM č. 40 - 16
RM schvaluje pronájem bytu č. 32, Nemocniční 1137/6, 
Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Jan Král, Studánecká 474/21, Krásná Lípa,
2. Agáta Doležalová, Nemocniční 1089/4, Krásná Lípa,
3. Vladimíra Brechová, Rybniště 34.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní 
náklady.
III. Různé 
Výběr zhotovitele ÚP
Usnesení RM č. 40 - 17
RM projednala a posoudila nabídky na zhotovení Územ-
ního plánu města Krásná Lípa a schvaluje výběr dle nejnižší 
nabídkové ceny.
Projekt PPP - jednání o budoucím prodeji
Usnesení RM č. 40 - 18
RM projednala pokračování jednání a přípravy smluv o bu-
doucí kupní smlouvě na jednotlivé lokality 1 -5 se zástupci 
1. Energetické, a. s. a dává tyto smlouvy k dopracování.
Relax - rozsah činností
Usnesení RM č. 40 - 19
RM projednala činnost Relax, p. o. Krásná Lípa a ukládá 
ředitelce p. o.: 
a) zpracovat rozsah služeb a provozní doby jednotlivých 
činností Továrny na rok 2009 s tím, že příspěvek města 
bude na tyto aktivity nižší o 20%,
b) připravit omezení provozu bufetu ve sportovním areálu s 
ohledem na využití a ekonomickou udržitelnost a předložit 
RM do 13.11.2008 příslušné návrhy.
Kontrola hospodaření RELAX Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 40 - 20
RM bere na vědomí výsledek Závěrečné zprávy z jednorá-
zové kontrolní činnosti v příspěvkové organizace RELAX 
Krásná Lípa za období ode dne vzniku RELAX, p. o. do 
31.05.2008, provedené Ing. Pavlem Lampou Rumburk.
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
Usnesení RM č. 40 - 21
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí 
nadačního příspěvku č. N-2377 ve výši 100 tis. Kč mezi Na-
dací Partnerství, Údolní 33, Brno a městem Krásná Lípa v 
předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa - podání žádosti o dotaci
Usnesení RM č. 40 - 22
RM schvaluje podání žádosti o dotaci příspěvkovou or-
ganizací Kostka Krásná Lípa do programu OP LZZ 3.4. 
Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování 
pracovního a rodinného života s názvem Flexibilita v 
odlehčovacích službách.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 40 - 23
RM ukládá Vladimíře Doškové vyvolat jednání se Správou 
Národního parku České Švýcarsko o prodeji p. p. č. 653, p. 
p. č. 642, p. p. č. 643 a p. p. č. 643, vše k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 40 - 24
RM schvaluje rozdělení p. p. č. 348/3, k. ú. Krásná Lípa dle 
předloženého návrhu.
Rozdělení pozemků
Usnesení RM č. 40 - 25
RM doporučuje ZM schválit objednání zastavovací studiie 
na rozdělení p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa pro výstavbu 
rodinných domů.
Byty
Usnesení RM č. 40 - 26
RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2004/25/17 
- 317 uzavřené s Romanem Švorcem na byt č. 4, Rumbur-
ská 977/5, Krásná Lípa. Dodatkem se nájemní smlouva 
prodlouží o 1 rok. 

Byty
Usnesení RM č. 40 - 27
RM schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 11, Studá-
necká 564/16, Krásná Lípa s Marií Šárovou za stejných pod-
mínek, za jakých byla uzavřená nájemní smlouva s Josefem 
Šárou.
Byty
Usnesení RM č. 40 - 28
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč za byt č. 32, 
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa Anně Věrné, Nemocniční 
1065/32, Krásná Lípa.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 40 - 29
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi Městem Krásná Lípa a SČP Net, s. r. o., IČ 
27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem. Předmětem sm-
louvy je provozování plynové přípojky na pozemku p. p. č. 
2926, k. ú. Krásná Lípa - do domu č. p. 652/6.
ASEKOL
Usnesení RM č. 40 - 30
RM schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení se společností ASEKOL, s. r. o., Praha 4 - 
Braník dle předloženého návrhu.
Školská rada
Usnesení RM č. 40 - 31
RM bere na vědomí zvolení členů školské rady:
a) za zákonné zástupce nezletilých žáků Moniku Dolejší a 
Věru Povolnou
b) za pedagogiké pracovníky Mgr. Janu Dvořákovou a Mgr. 
Radku Kotuličovou.
RM jmenuje za členy školské rady Mgr. Milana Sudka a Janu 
Gálovou.
VHP
Usnesení RM č. 40 - 32
RM nedoporučuje ZM vydat OZV o zákazu provozu 
výherních hracích přístrojů na území města Krásná Lípa.
Spolupráce s Policií ČR
Usnesení RM č. 40 - 33
RM schvaluje využití služeb obvodního oddělení policie ČR 
Krásná Lípa v zařízeních města Krásná Lípa, dle přílohy.
Mikulášský turnaj
Usnesení RM č. 40 - 34
RM schvaluje fi nanční příspěvek na akci Mikulášský turnaj v 
zápase s mezinárodní účastí ve výši 3 000 Kč z rezervy RM.
Provozní a návštěvní řád
Usnesení RM č. 40 - 35
RM schvaluje provozní řád Oranžového hřiště Krásná Lípa, 
dle předloženého návrhu.
RM schvaluje návštěvní řád Oranžového hřiště Krásná Lípa, 
dle předloženého návrhu.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2008
Usnesení RM č. 40 - 36
RM odvolává Pavlu Mlejnkovou z inventarizační komise 
pro rok 2008 k provedení inventarizace majetku města 
na Městském úřadě a z inventarizace pohledávek z míst-
ního poplatku za odpady pro rok 2008 a do těchto komisí 
jmenuje s okamžitou platností nového člena Jiřinu Chrou-
stovskou.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2008
Usnesení RM č. 40 - 37
RM odvolává Jakuba Judu z inventarizační komise k 
provedení inventarizace majetku a zásob města pro rok 
2008 v EQUALu Krásná Lípa a jmenuje do těchto komisí 
nového člena Janu Baranovou s okamžitou platností.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 40 - 38
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve městě za 
měsíc listopad 2008, dle předloženého návrhu.
IV. Informace 
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- výsledky hlasování 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR 
konané dne 17.10. - 18.10.2008,
- pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa 
k 30.09.2008,
- kompenzace obcím za lesy na území NPČŠ - Ústecký kraj,
- poděkování od MO Sdružení Němců Kr. Lípa za řešení 
situace s paní H. Reinové,
- článek - starostové Šluknovského výběžku odmítli agen-
turu ministryně Stehlíkové,
- příručka Abecedy fondů Evropské unie 2007-2013,
- Roční zpráva skupiny Czech Coal, hospodaření a udržitelný 
rozvoj v roce 2007.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn ze dne 19.09.2008,
- Zápis z 19. schůzky fi nančního výboru ze dne 13.10.2008.

Jana Gálová                                                    Ing. Zbyněk Linhart
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SLEVY VE SPORTOVNÍM 

AREÁLU
10+0 all day tenis  - 2200,-Kč. 10 hod./1 kurt
10+0 double all day tenis - 4000,-Kč. 10hod./
oba kurty současně
10+0 all day nohejball - 2600,-Kč 10/
hod./1kurt

platnost do 30. 4. 2009.
 nelze uplatnit na jiná sportoviště než kurty 
 v nafukovací hale ani na jiné než 
 předplacené sporty.
 případný kladný rozdíl mezi předplacenou 
 cenou hodiny a 
 skutečnou cenou hodiny nevracíme.
 nevybrané hodiny nepřevádíme ani 
neproplácíme.
 nezodpovídáme za nevybrané hodiny ani z 
 důvodu obsazení haly.
 10+0 all day tenis a 10+0 all day nohejball 
 lze uplatňovat po celý den, včetně SO, NE a 
 svátků, za předpokladu, že je hala otevřená.
 10+0 double all day tenis lze uplatnovat 
 stejně jako 10+0 all day tenis, ale vždy 
 pouze pro oba kurty současně.
 na uvedené produkty nelze uplatnit 
 žádnou slevu, kromě slevy vyplývající z 
 platné permanentky (tj. sleva 200,-Kč.,sleva 
 200,-Kč platí i pro 10+0 double all day tenis). 
 Tuto slevu lze uplatnit pouze do 31.12.2008. 
 Od 1.1.2009 zaniká.
 na nohejball bude na hřišti ponechána 
 tenisová síť.

pobočka v Ústí nad Labem

Winstona Churchilla 7

Ústí nad Labem

telefon 475 259 111

www.vozp.cz

MŮŽETE BÝT 

SPOKOJENĚJŠÍ. 

Zastavte se u nás a využijte 

některý z našich 25 

programů prevence!

- 1000 Kč pro nové pojištěnce

   na regeneraci organismu

- 1000 Kč na ozdravné pobyty

  mládeže organizované školami

- příspěvky na očkování 

- programy Rodina a Student

- a další   

Fotbalisté nikdy nespí…

VETERÁNKY  2008 

Mladí zápasníci v Německu

V sobotu 15.11.2008 se konal v Dolní Poustevně 
turnaj fotbalistů starší přípravky. Obdobně 
tomu bylo donedávna, kdy kluci jezdili hrát 
satelity, nyní si tak znovu mohli zkusit, jak 
na tom jsou. Hlavně se hrálo v hale, což má 
oproti trávníku několik nevýhod, třebaže na 
trávníku balon neskáče a tudíž je daleko lehčí 
jej zpracovat. 
Na turnaj dorazilo 8 týmů: Šluknov, Česká 
Kamenice, Jiříkov, Boletce-A, Boletce-B, Dolní 
Poustevna. 
Krásná Lípa postavila také dvě mužstva – áčko 
a béčko. 
Krásná Lípa A                                     Krásná Lípa B
Kamil Hošek                                    Matěj Pavlíček
Filip Alfery                                Dominik Cempírek
Ondra Lehoczki                              David Holubek
Jakub Virgler                                       Jakub Vindyš 
Střídání:  Honza Kaipr    Střídání:  Tomáš Alfery
 Brankář: Tomáš Rýsler
Celkové výsledky: Krásná Lípa A obsadila  
3. místo.

Krásná Lípa B  obsadila  5. místo. 
Střelci branek: David Holubek, Matěj Pavlíček, 
Ondra Lehoczki 2krát, Filip Alfery 2krát, Jakub 
Virgler.
Kromě krásného poháru a diplomů jsme si 
přivezli ještě jedno ocenění a to nejlepší hráč 
zápasu, které získal Ondra Lehoczki.       (m.alf )

Jako už tradičně se 8.11.2008 odehrál v 
tělocvičně Krásné Lípy turnaj veteránek.
Letos mezi sebou sehrálo souboje šest 
ženských celků. Celek Liberce, České 
Kamenice, Šluknova, Varnsdorfu, Rumburku 
a Krásné Lípy. Hráčky s nasazením všech sil a 
volejbalového umu hrály od 9:00 dopoledne 
do 16:00 odpoledne. Už z této skutečnosti 
vyplývá, že turnaj byl náročný fyzicky i časově. 
Ale výsledek stál za to. Z konečného 
umístění: 1. místo Liberec
                   2. místo Varnsdorf
                   3. místo Krásná Lípa
se radovaly hlavně krásnolipské hráčky, 
protože umístění NA BEDNĚ je
zkrátka umístění NA BEDNĚ. Atmosféra 
turnaje byla jako každý rok báječná a 
neskutečně sbližující. A to jak pod dojmem 
všech výborně pískajících rozhodčích, tak již 
klasicky dokonalému BUFETU s výborným 
občerstvením. Díky patří i sponzorům za 
všechny ceny
a vynikajícím dortům a zákuskům, které 

dostali téměř všichni. A nyní nastává okamžik, 
kdy vybočím z mých každoročních článků, 
hodnotících turnaje veteránek, protože se 
chci soustředit na jediného člověka. Tím 
člověkem je Věrka POLÁKOVÁ. Tato žena – 
předsedkyně oddílu volejbalu Krásné Lípy 
– dokázala 8.11.2008 organizačně i fyzicky 
zajistit občerstvení pro všechny přítomné, 
zorganizovat slavností nástup všech hráček, 
převléci se do masky, v které je turnaj 
každoročně zahajován, odehrát všechny 
zápasy s řešením průběžných organizačních 
potřeb týkajících se turnaje a celý turnaj 
slavnostně uzavřít.
Věrko, tobě i všem, kteří ti pomáhali, patří 
právem dík a obdiv všech přítomných hráček.
A co nakonec? Ať nás – ŽENY – potkávají 
okamžiky radosti, smíchu a štěstí častěji i v 
každodenním životě. A na úplný konec? 
Turnaj veteránek 2008 skončil – ať žije TURNAJ 
VETERÁNEK 2009. Přijďte se za rok podívat – 
bude vám hezky. 

(Ivana Caklová)

131 zápasníků ze sedmnácti oddílů. To jsou 
počty z turnaje v Drážďanech, kde společně 
startovali chlapci a děvčata ve věku 6 – 10 let, 
dle věku rozděleni do dvou skupin jako starší 
a mladší přípravka. Jediným zahraničním 
účastníkem mezi pozvanými oddíly byli 
chlapci a děvčata z Krásné Lípy, což svědčí o 
dobré výkonnosti našich závodníků. 
Turnaj probíhal v zápase ve volném stylu což 
pro naše chlapce byla značná nevýhoda. Naši 
chlapci trénují pouze zápas řecko-římský, který 
je značně odlišný od volného stylu. S tímto 
handicapem se však naši chlapci vyrovnali 
výborně. V těchto věkových kategoriích 
startují chlapci a děvčata společně pouze 
podle hmotnostních kategorií.
Z Krásné Lípy se drážďanského turnaje 
zúčastnilo 11 závodníků, z toho 7 chlapců a 
4 děvčata. Ovšem pro tři z nich to byl turnaj 
úplně první v životě a z množství soupeřů, 
navíc kluků, se jim rozklepala kolena. Skutečně 
velkým představením byla děvčata Šrejmova, 
když se obě přesvědčila, že chytrostí se dají i 

chlapci porazit. 
Chlapci odvedli svůj standart a i s nevýhodou 
stylu se vyrovnali  poměrně dobře. Do pátého 
místa se umístili: 
4.  Jan Svoboda (25 kg)
2.  Pavel Svoboda (29 kg)
3.  František Čapek (31 kg)
2.  František Pakandl (34 kg)
4.  Aleš Suchý (34 kg)
5.  Petra Šrejmová (42 kg)
4.  Hana Šrejmová (46 kg)
V neofi ciálním hodnocení podle olympijského 
bodování obsadili naši závodníci pěkné 5. 
místo. Další akce, kde budou všichni naši 
závodníci absolvovat se koná na domácích 
žíněnkách. Mikulášský turnaj, který se koná 
6.12.2008 za mezinárodní účasti, má již zvuk 
a to nejen mezi českými kluby. Velká účast 
je vždy tam, kde je vysoká sportovní kvalita 
závodníků. Krásná Lípa zatím tato kritéria 
splňuje.

(Jan Durec)


