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Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 2. dubna 2009

Třídění odpadů - pro ekology 
radost, pro ekonomy starost

Upozornění - dopravní komplikace při průjezdu městem

Přesně v duchu titulku se dá charakterizovat 
současný stav v oblasti systému tříděného 
odpadu. A to jak ve světovém, evropském, 
republikovém i nám nejbližším, krásnolipském 
měřítku.
Množství vytříděného odpadu v našem městě 
nepřetržitě roste již od roku 1999. Tehdy jsme 
začínali s ročním výsledkem 38 tun odpadu 
v celkem sedmi komoditách. Výsledky za 
rok 2008 ukazují, že se nám v loňském roce 
podařilo vytřídit již 163 tun dále použitelných 
surovin. Meziročně to pak je nárůst o více než 
34 tun. Největší nárůst je v komoditě papír 
a nápojový karton. Jenom pro zajímavost, 
celková roční produkce odpadů ve městě je 
1 128 tun. Třídíme tedy zatím necelých 15%!
V loňském roce jsme také zásadně rozšířili 
nabídku separačních míst po celém městě 
i v osadách na celkový počet 20 sad barevných 
kontejnerů. Zároveň zůstal zachován i pytlový 
svoz odpadu. Tím však dobré zprávy končí.
Celosvětová hospodářská situace se 
logicky projevila v plné síle i v této oblasti. 
Společnostem, zajišťujícím svoz, odběr a další 
nakládání s tříděným odpadem dramaticky 
poklesl odbyt, a to v podstatě ve všech 
komoditách. U některých druhů odpadu se 
výkup úplně zastavil a nastal i trend opačný. 
Například za odběr tříděného papíru se dnes 
papírnám platí. S plastem je situace podobná, 
zde navíc vstupuje negativně do hry nízká 
cena ropy na světových trzích, jako výchozí 
suroviny. Situace ve sklářském průmyslu je 
obecně známá, Nový Bor máme za kopcem…
To vše se samozřejmě odrazilo i v systému 
fi nancování třídění odpadu. 
Svozovým společnostem výrazně klesly příjmy 
z obchodu s vytříděnými komoditami, což se 
následně projevilo dramatickým nárůstem 
ceny služby za svoz pro obce za rok 2009. 
Tyto náklady jsou pak obcím částečně 
kompenzovány příspěvkem od autorizované 
obalové společnosti EKO-KOM, které výrobci 
obalů odvádí zákonný poplatek za svou 

produkci.
Příspěvek od EKO-KOM, a. s. v minulých 
letech v podstatě plně kryl náklady Krásné 
Lípy na provoz systému tříděného odpadu. 
Letos tomu tak pravděpodobně již nebude. 
Propočty hovoří o tom, že nás letošní provoz 
systému bude stát cca 385 tis. Kč, tedy 
o110 tis. Kč více než dostaneme. To v případě, 
že jej ponecháme v současném rozsahu 
a nepřistoupíme např. ke zpoplatnění 
pytlového svozu, který se meziročně prodražil 
nejvíce. 
Rada města Krásná Lípa se situací opakovaně 
zabývala a rozhodla o zachování současného 
rozsahu systému (s drobnými úpravami ve 
velikostech separačních nádob) s tím, že 
avizované zdražení bude zahrnuto do rozpočtu 
města na rok 2009. Omezení separace či její 
zpoplatnění bylo vyhodnoceno jako krok 
zpátky a byla ponechána jako mezní řešení, 
pokud by se situace ještě dále zhoršovala.
K určitým stabilizačním prvkům dochází i ze 
strany EKO-KOM, a. s., s cílem překlenout 
současné komplikované období a neohrozit 
současnou nestabilitou dlouhodobě 
budovaný systém třídění odpadů.
Takže třiďme dál, o přínosu v oblasti ochrany 
přírody není pochyb. A neměňme letité dobré 
zvyky!

(J. Kolář)

Upozorňujeme obyvatele a návštěvníky na 
omezený průjezd městem Krásná Lípa ve 
směru od Rybniště.
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje zahájila 
rekonstrukci silnice č.II/263 ve směru Česká 
Kamenice – Rumburk – Jiříkov v úseku přes 
Krásnou Lípu.
Vzhledem k rozsahu rekonstrukce (bude 
prováděna rekonstrukce lože vozovky, 
kanalizačních vpustí, odvodnění  a následná 

fi nální povrchová úprava) bude provoz sveden 
do jednoho jízdního pruhu a doprava bude 
kyvadlově řízena semafory.
V první etapě půjde o úsek od ulice Bendlova 
(u Správy Národního parku ČŠ) po ulici Školní.
Ta bude probíhat zhruba do poloviny května. 
Další dvě etapy (přes náměstí a ul. Masarykova 
k žel. přejezdu) budou následně navazovat.
Vzhledem ke skutečnosti, že omezení 
zkomplikuje pohyb po městě, v různých 

časových intervalech dojde i k omezení 
dopravní obslužnosti i parkovacích možností, 
věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu 
značení.
V případě komplikací s přístupem k objektům, 
bezpečností pohybu nebo se sjízdností 
opravované komunikace, se obracejte na 
stavbyvedoucího společnosti SaM Děčín 
p. Petra Hajného - tel: 602 375 859.

(MěÚ Krásná Lípa)

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

Jaro je zpět
Po dlouhé době jsme si konečně užili zimu takovou, 
jaká má být. Se všemi klady i zápory.
A většina z nás teď už asi nedočkavě vyhlíží 
nastupující jaro.
Astronomicky nastane sice až o nadcházejícím 
víkendu, ale všímavý pozorovatel jistě nepřehlédl 
první vzkazy od probouzející se přírody. 
Ráno dříve svítá, o slovo se hlásí první ptáci, večer 
déle rozsvěcíme. Také obchody nápadně mění 
sortiment, kolo štěstí končí a pořád končí...
Kdo má u domu zahrádku určitě nepřehlédl 
sněženky či čemeřici. 
Kdo zahrádku nemá, může vyrazit na krátkou 
procházku po městě a městských parcích. Za 
poslední roky jsme v nich vysázeli desítky a stovky 
zajímavých druhů dřevin, z nichž mnohé na sebe 
upozorňují právě v časném jaru. Pak jakoby se 
v konkurenci ostatních trošku ztratí.
A tak se v podstatě celou zimu můžeme 
těšit vonným květenstvím mrazuvzdorných 
kalin (Viburnum x bodnatense), nebo právě 
nakvétajícím dřínem (Cornus mas) v průchodu od 
bankomatu za hotelem Beseda. V parčíku naproti 
restauraci U Kuruce je již v plném květu žlutý vilín 
(Hamamelis x intermedia). Rašit také začínají 
desítky druhů různých vrb a lísek, které slibují 
první jarní potravu pro zimou oslabená včelstva. 
Brzy zahlédneme na vlhkých místech první palice 
probouzejícího se devětsilu, nenápadná žlutá 
kvítka orseje či výraznějšího blatouchu.
Udělejte si chvilku času a zajděte i do Městského 
parku. Po jarním tání ožívají tůňky a potůčky, které 
přes léto vysychají. Zachytíte překvapivé průhledy 
a uvědomíte si jeho rozlehlost. S prvním olistěním 
se pak zintimní a sevře. Ale na oplátku se rozehraje 
všemi barvami a intenzivním zpěvem ptactva.

(J. Kolář)

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
koná se dne: 26. března 2009 v 17:00 hodin 
 v zasedací místnosti na MěÚ
Program: Rozpočet města Krásná Lípa 
 na rok 2009
 Diskuse občanů
 Prodeje nemovitostí
 Různé
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RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA  ZDARMA
Vaše dotazy zasílejte písemně na rebicek@krasnalipa.cz nebo si můžete na tel. 412 354 849 
domluvit osobní schůzku s právníkem v komunitním centru. Na schůzku je třeba přinést související 
doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva 
obchodních společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, 
zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady 
publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.
Dotaz:  Kolik činí odměna notáře v dědictví? 
Odpověď:
Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví 
je obvyklá cena zůstavitelova majetku, který se stal předmětem řízení o dědictví (§ 12 odst. 
1 vyhl. č. 196/2001 Sb.), nikoliv počet provedených úkonů či „sezení“ u notáře. Obvyklá cena 
majetku se dnes určuje v intencích § 175o občanského soudního řádu, čili takto: jedná se 
o cenu, za kterou bylo možno v době smrti zůstavitele tento majetek prodat s dodržením 
cenových předpisů platných v době smrti zůstavitele. Přitom platí, že závisí-li rozhodnutí 
o této obvyklé ceně na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, použije se 
znalecký posudek (§ 127 odst. 1 o.s.ř.). To, zda k posouzení skutečností je zapotřebí odborných 
znalostí nebo nikoliv, určí notář sám. Lze si představit i situaci, že notář takovou cenu může 
určit sám, protože si myslí, že má dost odborných znalostí nebo prostě ví, jak správnou cenu 
určit. Ale to nebyl případ tazatele. 
Notář v daném případě zvolil cestu, která je obecně považována za výhodnější pro dědice – 
dědic sám nechť si zajistí znalce a předloží jeho znalecký posudek (tedy znalecký posudek, 
který vypracoval znalec vybraný dědicem a placený dědicem). Notář jako soudní komisař 
má právo jmenovat znalce sám, samozřejmě náklady na znalce by pak zahrnul do výše své 
odměny jako hotové náklady.  
Je přitom nerozhodné, že nemůže dojít ke sporu mezi dědici (není více dědiců). Zákon 
neváže určení obvyklé ceny zůstavitelova majetku na to, zda je dědiců více. 
Odměna činí z obvyklé ceny 
z prvních 100 000 Kč ............................................................................ 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč  ...........................................1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč..........................................0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč..........................................0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč........................................0,1 %,
nejméně však 600 Kč.
Částka nad 20 000 000 Kč se již nezapočítává.
Kromě této odměny má notář nárok na úhradu skutečně vynaložených hotových výdajů (to 
je např. ten znalecký posudek).  
Odměnu může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení 
o dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více 
nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém, provedením likvidace 
dědictví nebo použitím cizího práva nebo jazyka. V daném případě se není třeba obávat, 
tazatel nebude platit za „každé sezení“ a podobně. Tazatelova ostražitost a nedůvěra je 
sice pochopitelná, určitě vzhledem k tomu, s čím vším se běžný živnostník denně setkává 
zejména na různých úřadech, ale není na místě.  

Právní poradna v pondělí 20. 4. 2009 (třetí pondělí v měsíci) 

bude uzavřena.  První pondělí v měsíci, tedy 6. 4. 2009 je 

poradna otevřena od 17 hod. 

Svoz separovaného 

odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 23.3. 2009 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 26.3. 
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
6.4. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 9.4. 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.

Komunitní centrum Krásná Lípa, 
www.krasnalipa.cz/kccs

JOB poradna
Pondělí 9:00 -16:00

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.

 
Léčebné poradenství

Vždy 1. pondělí v měsíci – poradenství při 
dietách a nemocech 

 
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 14:00 – 16:00

Pro děti i jejich rodiny.
 

Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -16:00

Podporované zaměstnávání a bydlení 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

INFORMACE Z EKOPORADNY…
Měsíc vody a ekologické čistící prostředky 

22. březen je Světovým dnem vody, který 

vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 1992. 

Sdružení Arnika se rozhodla vodě zasvětit 

rovnou celý měsíc březen a upozornit tak na 

význam této cenné tekutiny.   

V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili na 

nabídku ekologicky šetrných čistících prostředků, 

které lze zakoupit v Domě Českého Švýcarska. 

Jedná se především o výrobky značky ECOVER, 

která je synonymem pro ekologickou drogerii 

vyráběnou ohleduplně a s péčí. Znamená to, 

že veškeré čistící a úklidové prostředky ECOVER 

jsou vyráběny ekologicky, ekonomicky a neškodí 

životnímu prostředí – tedy neznečišťují vodu 

toxickými látkami, které v prostředí přetrvávají 

stovky let a jsou nebezpečné již ve stopovém 

množství.  Přijďte se tedy k nám podívat 

a informovat se, jak MŮŽETE konkrétně i vy 

přispět k ochraně vody a svého životního okolí.

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem za 
květinové dary při posledním rozloučení 
s naší sestrou Marií Bezděkovou. Zároveň 
děkujeme za květiny oddílu kopané 
Krásné Lípy. Velké poděkování patří 
zejména sboru dobrovolných hasičů 
Krásná Lípa za důstojné rozloučení.

Fišerová Jarka, sestra a Marhold Josef, 
bratr

RŮZNÉ   RŮZNÉ   RŮZNÉ     RŮZNÉ     RŮZNÉ   RŮZNÉ   RŮZNÉ

Štěpkovací dny budou i letos na jaře

Město Krásná Lípa požádalo o dotaci

Omezení vstupu do národního parku

Nezaměstnanost 
v Krásné Lípě je 
na loňské úrovni

Ministr Kocáb 
navštíví 

Krásnou Lípu

Nový ceník výlepu 
plakátů

Úřední hodiny 
v době podání 

daňových přiznání 
za r. 2008

Vydávání pasů - 
koncem března 
s komplikacemi

Děk

Atraktivní nabídka 
pracovních příležitostí 

v Krásné Lípě

S blížícím se jarem začínají nabývat na intenzitě 
i práce na zahrádkách a při úpravách okolí 
domů. Při řezu dřevin, ať již ovocných stromů 
či okrasných keřů, vzniká velké množství 
drobného dřevitého odpadu. Ten nemusí být 
nutně spálen, jak to bývalo běžné v minulosti, 
ale je možné jej zpracovat v drtiči nebo 
štěpkovači. Vzniklá dřevní hmota se pak může 
použít na mulčování, jako ekvivalent mulčovací 
kůry. Další možné využití je zkompostování, 
dřevité štěpky vhodně doplňují jeho strukturu 
o uhlíkatou část.  
I pro letošní jaro město Krásná Lípa připravilo 
pro občany bezplatné štěpkování. Letos 

v termínu od 30. 3. do 10. 4. 2009
Stačí pouze zavolat na naše Technické služby 
(p. Kamberská tel.: 412 354 848) a službu 
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.
V minulých letech se tato nabídka setkala až 
s nečekanou odezvou. Bude tomu tak jistě 
i letos. Společně tak přispějeme ochraně 
životního prostředí.

(J.Kolář)

Již podruhé se město Krásná Lípa rozhodlo 
žádat Radu vlády o dotaci na podporu terénní 
práce. Díky dotaci Rady vlády v loňském 
roce již rok funguje v komunitním centru 
nová služba. Jedná se o sociální službu, která 
má za úkol předcházet krizovým situacím 

a pomáhat lidem v tíživých životních situacích. 
V komunitním centru je otevřena sociální 
poradna Amari a Amari klub pro děti, do rodin 
dochází terénní pracovnice. Tyto služby jsou 
poskytovány podle § 37 zákona č.108/2007 
Sb. o sociálních službách.                               (ms)                              

Správa Národního parku České Švýcarsko 
vydala nařízení, kterým se omezuje vstup do 
některých lokalit spravovaného území. Jde 
o opatření v souvislosti s ochranou zvláště 
chráněných ptáků (čáp černý, výr velký, sokol 
stěhovavý) v době rozmnožování a hnízdění. 
Vstup do vymezených lokalit je veřejnosti 
zakázán v těchto obdobích:
pro výra velkého 9.3. – 30.6. 2009
pro sokola stěhovavého 9.3. – 30.6.2009
pro čápa černého  9.3. – 31.7.2009

Vstup je zakázán do těchto lokalit
Jetřichovice: u zelené turistické trasy Žluté 
cimbuří, u červené tur. značky – pod Kolištěm 
- věž Golem, U Tokáně – modré tur. značky
Rynartice: Táborový důl – silnice na Tokáň, 
U Dlouhých schodů (u žluté tur. značky)
Doubice: Dravčí stěny, u modré tur. značky, 
okolo Hadího pramenu
Vlčí Hora: Volský důl (odbočuje z červené tur. 
značky)
Srbská Kamenice: Ferdinandova soutěska
Hřensko: pod Stříbrnými stěnami

Únorová statistika evidence nezaměstnaných 
pro Krásnou Lípu zatím nepotvrdila 
nepříznivý trend z minulých měsíců. Oproti 
lednu nezaměstnanost ve městě nestoupla 
a stagnuje na údaji 16,9 %. Ač jsme denně 
v médiích „masírováni“ hospodářskou krizí, 
v loňském roce ve srovnatelném období 
byla v Krásné Lípě míra nezaměstnanosti 
v podstatě stejná, a to 16,2 %. 
K 28. 2. 2009 bylo ve městě evidováno 
291 uchazečů o zaměstnání, z toho 121 žen. 
Ve většině měst a obcí regionu aktuálně 
nezaměstnanost meziměsíčně stoupla. 
Okresní průměr je 12,78 %, ve Šluknovském 
výběžku pak 14,95 %. 

Ministr pro lidská práva a menšiny Michael 
Kocáb 1. dubna navštíví Krásnou Lípu. 
V komunitním centru se setká s představiteli 
města, organizací, a také skupinou 
nezaměstnaných lidí, pro které město Krásná 
Lípa vytváří pracovní místa. V druhé části 
programu se po krátké prohlídce města 
sejde u kávy se členy Lokálního partnerství 
Šluknovsko. Poté navštíví Dům Českého 
Švýcarska a odjede na setkání s 18 starosty 
Šluknovského výběžku do Kyjova. Na závěr své 
návštěvy se ministr setká s klienty a pracovníky 
Agentury Pondělí v denním centru.

(Hana Volfová)

Relax Krásná Lípa, příspěvková organizace, 
vydal nový ceník pro výlep plakátů. Město 
disponuje celkem 13 výlepovými plochami, 
jak ve středu města, tak i v osadách. Sběrným 
místem je kancelář TS Krásná Lípa. Výlepovým 
dnem je sobota, tzn., že plakáty pro výlep musí 
být do sběrného místa doručeny nejpozději 
v pátek do 11:00. Ceník výlepů najdete na 
webových stránkách města www.krasnalipa.
cz.

V termínu od 23.03.2009 do 31.03.2009 
bude pro podání daňového přiznání za rok 
2008 Finanční úřad v Rumburku otevřen 
v pracovních dnech od 08,00 – 18,00 hod. 
Pokladní hodiny budou v těchto dnech od 
08,00 – 11,30 hod. a 12,30 – 17,00 hod.
Daňová klientela může také podat daňové 
přiznání na Městském úřadu ve Varnsdorfu 
a to v termínech 16.03., 18.03., 23.03., 25.03., 
30.03.2009 od 13,00 – 17,00 hod. a v tytéž dny 
na Městském úřadu ve Šluknově od 13,00 – 
16,30 hod

Z důvodu vydávání cestovních dokladů 
s nosičem dat obsahujícím údaje o otiscích 
prstů, které budou vydávány od 01.04.2009, 
dojde ve dnech 25.03 až 31.03.2009 k odpojení 
úřadů obcí s rozšířenou působností od 
systému CDBP. Z tohoto důvodu nebude 
možné podávat žádosti o vydání e-pasu, ani 
tyto předávat občanům. Poslední den, kdy si 
můžete zažádat o cestovní doklad, nebo si 
jej vyzvednout, je 23. března 2009. Systém 
cestovních dokladů bude opět zcela funkční 
od 1. dubna 2009. 

(Alena Jánská,vedoucí OCDS MěÚ Rumburk)

České Švýcarsko o. p. s., regionální rozvojová 
agentura, hledá nové posily do svého 
dynamického týmu na pozice:
-  účetní/ekonom
- koordinátor/konzultant dotačního  
 poradenství
- manažer vzdělávacího projektu
 (environmentální vzdělávání)
-  manažer turistického projektu
-  PR a marketingový manažer
Více informací na www.ceskesvycarsko.cz/
ops/volna-mista/

Evidovaní uchaze i
název m sta, obce, oblasti celkem ženy muži
Varnsdorf 1289 651 638
Dolní Podluží 90 44 46
Horní Podluží 62 21 41
Ch ibská 165 76 89
Ji etín pod Jedlovou 41 19 22
Rybništ 57 28 29
Varnsdorfsko 1704 839 865
Rumburk 716 316 400
Ji íkov 369 169 200
Krásná Lípa 291 121 170
Doubice 7 3 4
Staré K e any 125 56 69
Rumbursko 1508 665 843
Šluknov 469 211 258
Dolní Poustevna 104 44 60
Mikulášovice 196 86 110
Velký Šenov 173 74 99
Lipová 46 12 34
Lobendava 32 11 21
Vilémov 57 27 30
Šluknovsko 1077 465 612
Šluknovský výb žek 4289 1969 2320
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Vítali nové 
občánky města

Společný česko-německý masopust

Výlet na Polevský hřeben a na Ural

Letos poprvé přivítaly členky Sboru pro 
občanské záležitosti čtrnáct nových občánků 
Krásné Lípy. Jako obvykle se všichni malí 
oslavenci společně s rodiči a dalšími 
příbuznými sešli v
krásnolipské obřadní síni a všem zúčastněným 
pro radost i potěchu zazpívaly děti z mateřské 
školy Motýlek ve Smetanově ulici.

K našim česko-německým setkáním jsme 
často potřebovali i sníh. Nebyl. Letos jsme 
toho hned využili. S našimi německými 
kamarády z Neukirch jsme naše únorové 
setkání zahájili na Správě Národního parku. 
Jakub Juda nás seznámil s nejvýznamnějšími 
živočichy Národního parku České Švýcarsko, 
naučil nás odlévat stopy zvířat, které můžeme 
v zimě v přírodě najít a vyzkoušeli jsme si 
hrou jak nevidí, ale dobře slyší netopýr. Po 
společném obědě si každý vyrobil masopustní 
masku na obličej. Masky ztvárňovaly různé 
zvířata, pohádkové bytosti, ale byly i plné 
fantazie. I když se dobře známe, v masce byl 
problém se někdy vzájemně poznat. Úkolem 
každého „maskovaného“ bylo se představit. 
Pochopitelně české děti německy a německé 
děti česky. Po celou dobu našeho karnevalu 
byl až neobvyklý klid. To se ale okamžitě 
změnilo venku při koulovačce a společném 
stavění sněhuláků v areálu školy. Zbyl i čas na 
jiné společné hry a pracovní listy zaměřené 
na zvířata v zimě. Bylo nám zase spolu dobře 
a těšíme se na další setkání.
Toto setkání se uskutečnilo za fi nanční podpory 
Česko-německého fondu budoucnosti.
Za celé setkání Ladislav Hryzák a Monika 

Schwarzová.
Ráda vždy přijímám pozvání na tato setkání. 
Účastnila jsem se jich vždy pravidelně jako 
žákyně školy po dobu snad 5 let. Vždy jsou 
perfektně připravená u nás i v Německu 
a vždy s jiným zajímavým tématem. Dnes 
dokážu ocenit to, co mi ta setkání dala. Vidím 
nyní tu práci i z druhé strany, ze strany příprav 
a všeho, co je k tomu potřeba. Děkuji všem 
a ráda zase přijdu.

(Michaela Hryzáková)

Jeden z nejkrásnějších výhledů na Růžák 
a stolové hory Saského Švýcarska se otevře ze 
silničky vedoucí z Polevska do Práchně. Lužické 
hory skýtají mnoho podobných pohledů, skvěle 
zachycených na přirozených fotografi ích pana 
Stejskala z Jiřetína pod Jedlovou. Zmíněná 
vyhlídka je snadno dostupná i autem, lepší 
je však se projít po silnici pěšky, v kombinaci 
s modrou značkou. Uvidíte napřed nádhernou 
pyramidu Klíče tyčící se pyšně nad chalupami 
Polevska, objevíte nádherné čedičové varhany 
v opuštěných lomech na Polevském hřebeni 
a pak už vás pohltí přítomné panorama 
Zámeckého vrchu, Studence a dalších 
dominant našeho kraje, krásné v každé 
denní i roční době. Nenáročný výlet – a přece 
objevíte pohledy, jež podobné neuvidíte na 
tisíce kilometrů.
Pro mne na dlouhou dobu zůstanou cesty 
do nejkrásnější krajiny Čech uzavřeny. Na 
středním Urale, kde nyní působím, není 
dramatická krajina českého severu. Zvlněné 
borové lesy skrývají jezera a vesnice plné 
starých dřevěných domů. V každé z nich je 
nově postaven pravoslavný monastýr, kde vás 
vítá několik černých popů. Kostely plné ikon 
jsou vytopeny, což v zimě, která začíná v říjnu 
a končí v dubnu, je velmi příjemné.
Vstoupil jsem do takového mužského 
monastýru v poslední únorovou neděli. 
Popové nalévají ze svatého pramene vodu do 
věder, které si věřící odnášejí do dřevěných 
kójí v areálu monastýru. Kóje jsou nevytápěny, 
vypadá to v nich jako na suchém záchodě. 
Zejména ženy se polévají svatou vodou. Ta 
hned mrzne na stěnách, venku je na plném 
odpoledním slunci 10 stupňů pod nulou, 
v kójích tak o stupeň méně. A to je zde na 
prahu Sibiře koncem února teplé počasí, jaké 
místní lidé nepamatují. 
Já jsem si slast polévání ledovou vodou 
odpustil. To popy zaujalo. Pozvali mne do své 
malé jídelny na pšeničnou kaši. Talíř nepůsobil 
příliš čistě, kuchař taky ne. Překonal jsem se, 
pochválil pohostinnost. Zpívali potom několik 
táhlých písní, asi modliteb. K pravoslaví mne 
nezískali. 
Večerní návrat do milionového Jekaterinburgu 
byl povedený. Na příjezdové silnici od Moskvy 

a Permu mne dvakrát stavěli gajci. Tak se 
říká přislušníkům státní dopravní policie 
(Gosudarsvennaja avtomobilnaja inspekcija). 
Jsou každých 20 km, kontroluji kohokoliv 
a dialog je velmi urputný. Snažili se mne 
přesvědčit, že jsem pil, já jsem nesouhlasil, 
a zaplatil jsem nakonec jen tak pokutu 300 
rublů, to je asi 200 korun.
Jekaterinburg, metropole Sverdlovské oblasti, 
velké jako tři České republiky a mající 4 miliony 
obyvatel, je zcela po západním vzoru ucpaný 
automobily. Rusové říkají dopravním zácpám 
probki. Jezdí se ovšem na širokých ulicích 
bez pruhu, je to denní boj kdo s koho. Sníh je 
všude, z hlavních ulic jej však sváží obrovská 
technika, o které se nám může jen zdát. Ve 
středu města, mezi malými dřevěnými domy 
z 19. století, vyrostly přepychové výškové 
domy. Představte si Varnsdorf s mrakodrapy. 
Po ulicích chodí krásné dívky, v zimě zahalené 
v kožiších, uvidíme z jara. Luxusní obchody, 
nápisy a jména světových fi rem a bank jsou 
převedeny foneticky do azbuky, občas mi trvá, 
než pochopím, že stojím třeba před zábavním 
centrem Eldorado. V dalších čtvrtích města 
stojí ovšem stalinské domy z padesátých 
let, ty ještě ujdou, horší je to s naprosto 
nevzhlednými paneláky let sedmdesátých 
a osmdesátých.
Staré české tramvaje se sunou tak pomalu, že 
je rychlejší i v centru jet v době špičky autem. 
V nich se vezou za 10 rublů méně majetní 
lidé. Vozy jsou zcela vymrzlé, každých 100 
metrů stojí celou věčnost na semaforu a vláda 
Sverdlovské oblasti slibuje zvýšení jízdného 
o 50 %. 
V pondělí 23. 2. byl státní svátek, Den obránců 
vlasti, bývalý den Sovětské armády. Říká se 
mu také Den mužů, narozdíl od MDŽ, který 
je tradičně 8. března. Ženy jsou na armádní 
příslušníky hrdé, říkají, že v ní slouží praví 
muži. Přehlídka se ale žádná konat nebude. 
Jekaterinburci budou zítra guljať po prospektu 
Lenina, jíst blinciky s kyselou smetanou, pít 
docela dobré místní pivo. Má být přes den 
slunečno a jen mínus 4. Já se půjdu představit 
na český konzulát. Tam Češi pracují. Nemají 
svátek – východnoj – jako Rusové. Ti se 
mají dobře na všechny svátky. Když vyjde 

východnoj na sobotu nebo neděli, volno se 
udělá v pondělí. Takže každý rok a měsíc je 
stejný počet svátků.

Z Uralu dopisovatel Jiří Rak, 23. 2. 09

Krásných 75 let v pondělí 

23. března oslaví dlouholetý 

učitel Základní školy v Krásné 

Lípě Jaroslav Veselý. Mnoho 

zdraví a štěstí do dalších 

dlouhých krásných let mu 

přejí manželka Vlasta a děti 

Jaroslav, Jana a Pavlína 

s vnučkami.
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POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY
Retro večer aneb burza 
gramofonových desek. 

Máte doma zaprášené, nechtěné, či naopak 
sháníte zajímavé gramofonové nahrávky? Tak 
právě vám je určen večer ve středu 23. března 
v 19:00 v Domečku Na Kopečku v Rumburku. 
Stačí jen přijít, nabídnout nechtěné „vinylky“, 
nebo naopak vybrat „nové“. Funkční gramofon 
zajištěn.

Beatles Revival. 
Před dvěma lety vyprodala krásnolipský 
kulturní dům kladenská revivalová skupina 
Beatles Revival. V úterý 21. dubna od 19:00 
se o totéž pokusí znovu, tentokrát ovšem její 
rockový koncert bude mít nový program. 
Vstupenky jsou v předprodeji u paní 
Semelkové, vedoucí Kulturního domu v Krásné 
Lípě. 

Dvě šluknovské výstavy. 
Město Šluknov Vás zve na výstavu Pavla 
Mizery „Sochy“, která bude ve šluknovském 
zámku k vidění až do 30. června a na výstavu 
„Šumavsko-šluknovské šumění“ Olgy 
Hrachové – olejomalby a Petra Hracha – 
kreslený humor, která, rovněž ve šluknovském 
zámku, bude k vidění do 15. května. Vernisáž 
obou výstav se uskuteční v sobotu 28. března 
v 16:00 v hlavním sále šluknovského zámku.

Cyklus přednášek 
o Národním parku 

ČŠ

FOTOSOUTĚŽ: 
Znáte opravdu Krásnou Lípu? 

Informační systém 
a služby průvodce

Turisté zahajují jarní 
sezónu

Poslední dvě z celkem osmi večerních 

přednášek o národním parku, které připravila 

o.p.s. České Švýcarsko ve spolupráci se 

Správou Národního parku České Švýcarsko, se 

konají v Domě ČŠ od 17:00 hodin, vstupné je 

50,- Kč. 

23. 3. 2009 Bezobratlí živočichové NP ČŠ 

a reintrodukce lososa obecného

Přednáší: M. Trýzna

30. 3. 2009 Obratlovci NP ČŠ

Přednáší: R. Nagel

A fotosoutěž pokračuje. Ve Vikýři Vám 
pravidelně přinášíme fotografi e nějakého 
zajímavého zákoutí Krásné Lípy a Vaším 
úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde se 
objekt nachází. Kdo do týdne od vydání Vikýře 
na kartičce o rozměrech poloviční pohlednice 
správně odpoví, připíše svoji adresu a kartičku 
odevzdá v informačním středisku na náměstí, 
nebo správnou odpověď pošle na e-mailovou 
adresu milansudek@seznam.cz, bude zařazen 
do losování o tři volné vstupenky do našeho 
kina. Ale tím to nekončí. Správné odpovědi na 
úkoly ze všech Vikýřů  budou v prosinci znovu 
slosovány a tři z Vás si mohou odnést pěkné 
výhry.
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:  
1. Boží muka na Rumburské, 2. Boží muka 
v Kr. Buku u vily Jäger.
Vítězové: p. Igor Knapp a p. Hieke si 
mohou vyzvednout vstupenku do kina 
u místostarostky Jany Galové na MěÚ 
Krásná Lípa. 
Dnes je přiložena fotografi e části dalšího 
objektu a Vaším úkolem je opět určit, kde se 
nachází?

České Švýcarsko, o.p.s. připravil další praktický 

seminář z oblasti rozvoje služeb v cestovním 

ruchu, tentokrát na téma: Informační systém 

a služby průvodce, který se uskuteční 2. dubna 

v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Jednodenní praktický seminář pro 

poskytovatele služeb v cestovním ruchu 

zaměřený na nácvik dovedností průvodců 

a pracovníků informačních středisek.

Přihlášky najdete na: http://www.

ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani/aktualni-

kurzy/ nebo na vzdelavani@ceskesvycarsko.

cz, 775 552 791. Jeho cena je 320,- Kč.

Jarní sraz. U příležitosti zahájení turistické 

sezóny 2009 se v sobotu 21. března koná jarní 

sraz turistů okresu Děčín. Sraz turistů je v 11:30 

nad obcí Líska (v sedle nad Studencem - 

rozcestník turistických cest) – společný odjezd 

z Krásné Lípy je v 10:45. Po zahájení srazu je 

volný turistický program s možností výstupu 

na vrchol Studence, k Zlatému vrchu apod.  

Otevírání studánek. Klub českých turistů 

Krásná Lípa zve příznivce turistiky na jarní 

procházku do přírody k pramenům říčky 

Křinice. Pochod dlouhý 10 km se koná v sobotu 

28. března. Sraz účastníků je v 10:00 na náměstí 

v Krásné Lípě a jde se po trase Krásná Lípa – 

prameny Křinice a zpět. Informace denně po 

16:00 na tel.: 720 194 572 Jaroslav Ferenc. 

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA
BŘEZEN - DUBEN 2009

středa 25. 3.
od 18.oo hod Zamilovaná zvířata Vstupné 60,- Kč

Pozvánka do různých koutů světa, kde shlédnete ty nejneobyčejnější milostné eposy zvířat.
Ml. přístupno. 85 min.

pátek 27. 3.
od 17.3o hod Česká RAPublika Vstupné 60,- Kč

První český nedokument o hudebním stylu, jehož vyznavači mají kalhoty proklatě nízko.
Ml. přístupno od 12ti let. 87 min.

středa 1. 4.
od 18.oo hod CINKA PANNA Vstupné 60,- Kč

Příběh nejslavnější cikánské primášky, která žila v 18.století na pomezí dvou světů:
šlechty a cikánské komunity.

Ml. nepřístupno. 122 min.
pondělí 6. 4.
od 17.3o hod PO PŘEČTENÍ

SPALTE
Vstupné 60,- Kč

George Clooney a Brad Pitt se setkávají pod režijním vedením bratrů Coenových v netradiční 
černé komedii.

Ml. nepřístupno.TITULKY. 96 min.
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Humanitární sbírka nezůstala nepovšimnuta

Základní kurz 
patchworku

O mediaci

Rajská omáčka klasicky i dietně

Půjčování 
kostýmů

Občanské sdružení CEDR otevírá základní 

kurz patchworku. Jedná se o metodu, která 

spočívá ve skládání a sešívání různobarevných 

kousků látek v plochu připomínající mozaiku. 

Nastřihané látky mají geometrický tvar, který 

přes svoji jednoduchost a stále se opakující 

základní formu připouští mnoho variant. 

Kurz se skládá z 2 x 3 hodin a bude probíhat 

v šicí dílně v komunitním centru v Krásné Lípě 

(1. patro Domu služeb – Masarykova 1094). 

Cílem kurzu je seznámení s pomůckami, 

vytvoření 1-2 bloků, quiltování a zakončení 

bloku pomocí šikmého proužku. Jedná se 

o klasický patchwork, vytvářený pomocí 

pravítka, řezacího kolečka na řezací podložce 

a šitý na šicím stroji. Zájemci se mohou přihlásit 

v komunitním centru, na e-mail: os.cedr@

seznam.cz nebo na telefonu 412 354 849, 

775 233 703. Příjem přihlášek bude ukončen 

31. března 2009. Cena 6-ti hodinového kurzu 

je 280Kč. 

Celkem čtyřicet šest pytlů ošacení a předmětů 

určených pro humanitární účely naplnili lidé 

z Krásné Lípy, kteří nenechali bez povšimnutí 

humanitární sbírku, kterou ve dnech 9. - 12. 3. 

v komunitním centru uspořádaly Diakonie 

Broumov a Kostka Krásná Lípa. Děkujeme 

všem dárcům a dobrovolníkům paní - Heleně, 

Ivaně, Růženě, Janě, Iloně, Marii, Jaroslavě, 

Pavle a Petrovi, kteří sbírku zajišťovali.(hv)

V rámci poradenských aktivit Komunitního 

centra Kostka bude Agentura Pondělí 

v kanceláři v Krásné Lípě nabízet občanům 

pomoc při řešení pracovních, sousedských, 

nebo rodinných a partnerských sporů pomocí 

mediace. Mediace je metoda rychlého 

a kultivovaného řešení sporů mimosoudní 

cestou za pomoci prostředníka - mediátora. 

Mediace přináší řadu výhod. Je mimořádně 

rychlá, zcela důvěrná, fi nančně výhodnější 

než jiná řešeni sporů, je trvale pod 

oboustrannou kontrolou. Jde o dobrovolný 

postup znesvářených stran a vychází z jejich 

přání ukončit spor na základě oboustranně 

přijatelného konsenzu v přátelské atmosféře. 

Mediační sezení probíhá obvykle po dobu tří 

hodin a ve složitějších případech je možno 

využít dalších sezení. Strany mají možnost 

kdykoliv mediaci ukončit. Mediátor je 

profesionál v oblasti efektivního vyjednávání, 

který řídí proces mediace. Pro uchování své 

neutrality není mediátor ve sporu nikterak 

zájmově nebo mocensky angažován, tj. není 

obhájcem ani poradcem zúčastněných stran, 

nerozhoduje o jejich případné vině či nevině. 

Jeho role spočívá v profesionálním vedení 

procesu a oboustranné podpoře účastníků 

tak, aby nalezli konstruktivní řešení a překonali 

sporné otázky v průběhu diskuse.

Mediace je vhodná pro ty, kteří mají 

zodpovědnost za konfl ikt a dobrou vůli jej 

vyřešit. Podmínkou je, že obě strany jsou 

schopny spolu komunikovat a souhlasí s účastí 

na mediaci. 

Mediace není vhodná v případech, kdy jedna 

ze stran používá výhrůžky fyzického násilí 

a pro osoby s patologickými rysy osobnosti. 

Více informací Monika Lampová, 

mobil: 602627381, e-mail: lampova@

agenturapondeli.cz 

V komunitním centru si lze vypůjčit kostýmy 

pro děti na maškarní akce. Jsou tu kostýmy 

vodníka, Bořka stavitele, šaška, piráta, víly 

apod.

Na začátku března se zájemci mohli 
v komunitním centru naučit vařit rajskou 
omáčku. Klasickou verzi je učila zkušená 
kuchařka Růžena Suchá a dietně ji uvařila 
zkušená dietní sestra Stanislava Vaňková.
Pro Vás, kteří jste se nemohli výuky zúčastnit 
a máte rajskou omáčku rádi, přinášíme 
recepty.

RAJSKÁ OMÁČKA - klasický 

recept paní Suché
Nejprve si připravíme vývar – dáme vařit 
hovězí maso, sůl, vegetu, celou cibuli a kmín. 
V tlakovém hrnci asi 1 hodinu, v normálním 
hrnci přes 2 hodiny.
V jiném hrnci připravíme jíšku (osmažit 
na tuku Hera 2-3 pokrájené cibule, po cca 
10ti minutách přidat hladkou mouku), po 
chvilce sundat z plotny, přidat rajský protlak 
(1,5 větší plechovky), nové koření (asi 
6 kuliček), bobkový list (3 ks), tymián (na 
špičku čaj. lžičky), mletou skořici (na špičku 
čaj. lžičky), trochu soli, ½ kostky masoxu, cukr 
krystal (2-3 pol. lžíce), zalijeme trochou vývaru, 
přidáme nastrouhaný perník (2 pol. lžíce), opět 
trochu vývaru, sladký kečup (2-3 pol. lžíce), 
zamícháme metličkou, přidáme zbývající 
vývar, vrátíme na plotýnku a často mícháme, 
dokud se nezačne vařit. Ochutnáme a podle 
chuti přidáme cukr. Povaříme cca 15 minut. 
Přecedíme přes cedník a můžeme podávat.
TIP PANÍ SUCHÉ: Pokud máte jakoukoliv 
omáčku řídkou, přidejte vodu s trochou 

solamylu. Lze použít i do omáčky, která zřídla 
druhý den.

RAJSKÁ OMÁČKA - šetřící 

dieta – recept paní Vaňkové
Připravíme si vývar z koření – povaříme ve 
vodě nové koření a bobkový list, přecedíme.
Do hrnce na horké plotýnce dáme rajský 
protlak, přidáme studenou vodu nebo hovězí 
vývar bez koření a vývar z koření se solí, 
zamícháme a povaříme 15 minut. Zahustíme 
směsí vody a hladké mouky, povaříme 
½ hodiny, přidáme kousek másla, povaříme 
5 minut, přidáme cukr podle chuti (cukrovkáři 
mohou použít umělé sladidlo). Ochutnáme 
a přichutíme podle chuti (cukr, vývar z koření, 
citrónová šťáva, …). Můžeme podávat 
s těstovinami, rýží nebo knedlíkem z prášku 
do pečiva – ne z droždí.
Dietní recept je vhodný pro dietu žaludeční, 
jaterní, pankreatickou, dnu a pro všechny, kdo 
mají problémy se střevy.
Z komunitního centra Vám přejeme dobrou 
chuť a těšíme se s Vámi na setkání na některém 
dalším kurzu.
Pokud Vás zaujalo téma dietního stravování, 
navštivte naši pravidelnou poradnu léčebného 
stravovaní každé první pondělí v měsíci 
od 17 hodin v komunitním centru. Poradenství 
je poskytováno zdarma.

(Lada Hrnečková)
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USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 46. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 26.02.2009 a 28.02.2009

I. Hlavní program 
Závěry z 15. zasedání ZM
Usnesení RM č. 46 - 01
RM projednala průběh a výsledky 15. zasedání 
ZM a ukládá:
a) Janě Gálové:
- najít vhodného člena do fi nančního výboru města,
- znovu prověřit možnosti umístění vývěsních skříněk pro 
ČRS a KČT.
b) Ing. Zbyňku Linhartovi zaslat dopis ve věci prodeje bytu 
Nemocniční 26 R. Burkoňovi.
RM doporučuje ZM nadále jako město neřešit propagaci 
politických stran vč. vývěsních skříněk.
Žádost o dotaci na kanalizaci
Usnesení RM č. 46 - 02
RM bere na vědomí průběh projednávání žádostí města 
o poskytnutí dotace na výstavbu 2. etapy kanalizace 
a schvaluje podání další verze žádosti na SFŽP ČR v rámci 
OPŽP. 
II. Došlá pošta 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 46 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 86/3 o výměře 271 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 100 o výměře 372 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 101 část o výměře 250 m2 (v rámci oplocení), k. ú. 
Krásná Lípa;
p. p. č. 3004 část o výměře cca 200 m2 (v rámci oplocení), 
k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 672 část o výměře cca 2000 m2, k. ú. Krásný Buk.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 46 - 04
RM projednala žádost Terezy Zedkové, Teplice, Třebízského 
2733/5 o udělení výjimky z usnesení ZM č. 9-55/2008 ze dne 
27. 3. 2008 o prodeji části p. p. č. 540/2 a části p. p. č. 541/8, 
vše k. ú. Krásný Buk a doporučuje ZM schválit realizaci 
prodeje uvedených pozemků po předložení právoplatného 
stavebního povolení rodinného domu na p. p. č. 541/8, k. 
ú. Krásný Buk.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 46 - 05
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 443/2 část o výměře 360 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 521/ o výměře 144 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 523 o výměře 183 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 521/2 o výměře 704 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 978 o výměře 3536 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2680/9 o výměře 4428 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2680/5 o výměře 2496 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2684/6 o výměře 236 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2535/4 o výměře 2106 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2888/3 o výměře 856 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2615/9 o výměře 1933 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2896/2 o výměře 2816 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2542/7 o výměře 15525 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Vyhlášení záměru pronájmu nebo prodeje
Usnesení RM č. 46 - 06
RM vyhlašuje záměr pronájmu nebo prodeje přístavku na 
části st. p. č. 217/1, k. ú. Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM č. 46 - 07
RM schvaluje Markétě Novotné podnájem bytu 
č. 24, Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa pro Vladimíru 
Brechovou, Rybniště 34.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 46 - 08
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu 
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa Daně Caklové, Nemocniční 
1064/30, Krásná Lípa za účelem zřízení prodejny květin, 
dárků a krmiva.
Veškeré úpravy a opravy si nájemce provede na vlastní 
náklady.
III. Různé 
Odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 46 - 09
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části p. p. č. 1159/2, 
k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu za cenu 50 Kč/m2 
od Jaroslava a Věry Hanouskových, Krásná Lípa, Studánecká 
67/6. Město uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 46 - 10
RM ruší usnesení RM č. 2-17 ze dne 23. 11. 2006 o odkoupení 
části p. p. č. 1159/2, k. ú. Krásná Lípa od Soni Morávkové, 
Praha 9, Jablonecká 9.
Koordinátor BOZP
Usnesení RM č. 46 - 11

RM schvaluje návrh mandátní smlouvy a plné moci s Jitkou 
Žítkovou, Východní 2581, 407 47 Varnsdorf, na výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
zákona č. 309/2006 Sb., pro stavbu Regenerace Křinického 
náměstí v Krásné Lípě - Centrum ČŠ II. a pověřuje starostu 
města provedením případných drobných úprav dle 
projednání s právním zástupcem města.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 46 - 12
RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi městem Krásná Lípa a fi rmou ČEZ Distribuce 
a. s., IČ 27232425, Teplická 874/8, Děčín, na uložení el. 
kabelu do pozemku města p. p. č. 51/1, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy.
Smlouva o výpůjčce
Usnesení RM č. 46 - 13
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků pro 
stavbu Rekonstrukce silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa, 
mezi městem Krásná Lípa a Ústeckým krajem, IČ70892156, 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Aktualizace dopravního značení ve městě
Usnesení RM č. 46 - 14
RM schvaluje pořízení aktualizace dopravního značení ve 
městě v lokalitách č. 1 a č. 5 za cenu 18 100 Kč, dle nabídky 
dopravního inženýra Miroslava Ouzkého.
Smlouva o nájmu pozemků
Usnesení RM č. 46 - 15
RM schvaluje smlouvu o nájmu pozemků dotčených 
případnou výstavbou souboru staveb na náměstí - Lípa 
Centrum - Aparthotel se společností ECON C&S s. r. o., 
Praha.
Smlouvy o partnerství
Usnesení RM č. 46 - 16
RM schvaluje smlouvy o partnerství s o. p. s. České Švýcarsko 
a ECON C&S s. r. o., Praha dle předložených návrhů.
Jmenování ředitele Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 46 - 17
RM jmenuje na základě výsledků výběrového řízení 
Věru Povolnou, bytem Krásný Buk 56, Krásná Lípa, do 
funkce ředitele příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa 
s nástupem do funkce od 1. 5. 2009 a pracovním poměrem 
na dobu určitou do 31. 12. 2010.
RM schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové 
organizace Relax Krásná Lípa v předloženém znění.
Veřejně prospěšné práce v roce 2009
Usnesení RM č. 46 - 18
RM schvaluje pro rok 2009 vytvoření nejvýše 50 pracovních 
míst v rámci programu veřejně prospěšných prací, za 
podmínky získání fi nančního příspěvku od Úřadu práce 
Děčín.
RM ukládá Janu Kolářovi, tajemníkovi MěÚ zajistit podání 
a administraci příslušných žádostí.
Roční zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za rok 
2008
Usnesení RM č. 46 - 19
RM schvaluje Roční zprávu o výsledcích fi nančních kontrol 
za rok 2008 vč. zpráv příspěvkových organizací města 
Krásná Lípa v předloženém znění.
Hodnotící zpráva města Krásná Lípa za rok 2008
Usnesení RM č. 46 - 20
RM bere na vědomí hodnotící zprávu města Krásná Lípa 
k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2008, dle 
předloženého návrhu.
Monitoring hospodaření města Krásná Lípa za rok 
2008
Usnesení RM č. 46 - 21
RM bere na vědomí tabulku SIMU - soustavy informativních 
a monitorujících ukazatelů města Krásná Lípa za rok 2008 
v předloženém znění.
Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2009
Usnesení RM č. 46 - 22
RM projednala výsledky hospodaření města za rok 2008 
a schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2009 dle tabulek 
1-3.
Komunitní centrum - neuznatelné výdaje
Usnesení RM č. 46 - 23
RM schvaluje neuznatelné výdaje projektu EQUAL - 
Komunitní centrum Českého Švýcarska za období 2005 - 
2008 k 30. 8. 2008 ve výši 327 748,04 Kč, dle předloženého 
návrhu.
Pravidla pro přidělování dotací organizacím
Usnesení RM č. 46 - 24
RM schvaluje změnu pravidel pro přidělování fi nančních 
příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní, 
tělovýchovné činnosti a práci s mládeží s účinností od 
1. 4. 2009, dle předloženého návrhu.

Dobrovolníci
Usnesení RM č. 46 - 25
RM schvaluje uzavření smlouvy o dobrovolnické službě 
v T - klubu mezi městem Krásná Lípa a občanským 
sdružením CEDR - komunitní centrum, dle předloženého 
návrhu.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dobrovolnické službě 
v Amari klubu mezi městem Krásná Lípa a občanským 
sdružením CEDR - komunitní centrum, dle předloženého 
návrhu.
Komise pro VŘ
Usnesení RM č. 46 - 26
RM schvaluje jmenování komise pro výběrové řízení na 
zakázku Posílení biodiverzity v sídelních biotopech města 
Krásná Lípa (Obnova zeleně), dle přílohy.
Návrh na optimalizaci nádob na separovaný odpad
Usnesení RM č. 46 - 27
RM schvaluje návrh na optimalizaci nádob na separovaný 
odpad.
Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 46 - 28
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa 
předaných poprvé dne 2. 3. 2004 k vymožení společnosti 
PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek 
páté prodloužení doby k jejich vymožení na dalších 
12 měsíců s účinností od 2. 3. 2009.
Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 46 - 29
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa 
předaných poprvé dne 29. 3. 2005 k vymožení společnosti 
PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek 
čtvrté prodloužení doby k jejich vymožení na dalších 
12 měsíců s účinností od 29. 3. 2009.
Zpráva o inventarizaci majetku města za rok 2008
Usnesení RM č. 46 - 30
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku a závazků 
města Krásná Lípa za rok 2008.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 46 - 31
RM schvaluje návrh na likvidaci a odprodej majetku města 
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 46 - 32
RM schvaluje program kina, plány akcí v kulturním domě 
a ve městě na březen 2009, dle předloženého návrhu.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 46 - 33
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor 
č. 2 v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa o rozloze cca 
103 m2.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní 
náklady.
Kronika města
Usnesení RM č. 46 - 34
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený Ivanem 
Jaklem, kronikářem města, za měsíc leden 2009 včetně 
příloh.
IV. Informace 
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- článek Magistrátu města Děčín - Přechody pro chodce 
budou svítit,
- Protokol o defi nitivním přiznání podpory ze SFŽP ze dne 
4. 2. 2009 - Kanalizace a ČOV Krásná Lípa I. etapa,
- Návrh na vklad věcného břemena do KN od fy ELSTAV JK, 
s. r. o., Rumburk,
- Statistika nezaměstnanosti v okresu Děčín za leden 2009,
- Bezpečnost dětských hřišť,
- Zpráva o činnosti městské knihovny v roce 2008, 
- Bulletin Destinačního fondu ČŠ č. 02/2009,
- Plán akcí T-klub Krásná Lípa na měsíc březen,
- Nabídka taneční skupiny Stars Varnsdorf na akci Žlutá 
sobota.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z 22. schůzky fi nančního výboru ze dne 16. 2. 2009,
- Zápis č. 1/2009 z jednání komise zdravotně sociální ze dne 
3. 2. 2009,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 6. 1. 2009,
- Zápis č. 1 z jednání komise cestovního ruchu ze dne 
23. 2. 2009.

Jana Gálová                                                     Ing. Zbyněk Linhart
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Naše volejbalistky dvakrát na bedně

Narozeniny oslavily badmintonovým turnajem

Lípáci Tepličáky potrápili

Venku to sice ještě nevypadá, ale jaro už 
konečně přichází a s ním všechny svátky 
a veselice, které máme tak rádi. My ženy se 
obzvlášť těšíváme na osmý březen, poněvadž 
tento den je nám regulérně „uznán“ jako náš 
svátek.
Tetelíme se tedy radostí, že dostaneme voňavý 
dárek, ale zároveň jsme po dlouhé zimě, která 
přeje narůstajícím kilogramům, na vážkách, 
budeme–li se těm našim mužům líbit a obdarují 
nás nějakou tou krásnou květinou. To je taky 
jeden z důvodů, proč se my, krásnolipské 
volejbalistky, držíme tradice - oslavit tento 
svátek sportem. Sezveme své kolegyně a bez 
vzájemné nevraživosti změříme své síly - a co 
si budeme nalhávat - ve skrytu duše doufáme, 
že aspoň nějaké to kilíčko zhubneme.
Nebylo tomu jinak ani v sobotu 7. března 
i když za oknem ještě škodolibě poletoval 
sníh jako připomínka stále ještě nekončící 
nadvlády zimy. V tělocvičně však panovala 
čistě jarní veselá nálada a jak by řekli chlapi, 
bylo „přebabíno“.
Sjely se sem volejbalistky z Děčína, Šluknova, 
Rumburka a protože nás krásnolipských je 
docela dost, utvořily jsme dokonce dva teamy. 
Jeden zastupovaly úřadující hráčky a jeden 
hráčky zkušené, doplněné novou hráčkou – 

nesmělou Jiřinkou Podhorskou.
Turnaj trval do pozdních odpoledních hodin 
a věru, pot z nás tekl doslova proudem.
Závěrečná bilance za to však stála – obě 
krásnolipská družstva na bedně!!!
Pokořily jsme tak všechny teamy z ostatních 
měst a znovu jsme dokázaly, že s výborným 
zázemím, které nám poskytuje město – 
a výjimkou nebyl ani tento turnaj, kdy nám 
město laskavě poskytlo k těmto účelům 
tělocvičnu – s námi musí všichni plně počítat!!
Třešničkou na dortu byl opravdu voňavý 
dárek v podobě svítivého tulipánu, který jsme 
dostaly od mužů spravedlivě každá – a že se 
měli co otáčet, než nás všechny obdarovali!
Dík patří i našim organizačním stálicím Věrce 
a Věrce za vzornou obsluhu dopingového 
boxu (pardon – občerstvovací stanice), kterou, 
jakoby jen tak mimochodem, obsluhovaly 
a ještě si dokázaly „odběhnout“ a s vervou si 
zahrát.
Jedna sláva už je tedy za námi a my už se 
můžeme těšit na to pravé jaro a sportování 
venku - to až v máji proběhnou pro změnu 
ty pravé „mužské volejbalové souboje“ při 
tradičním „Poháru osvobození“ a kdo ví, 
možná se i my, ženy – v rámci jarních tradic – 
se dočkáme políbení (to abychom neuschly) 

pod májovou ratolístkou.
Výsledky: 
1. Krásná Lípa - Míla Podhorská, Věrka Poláková, 
Kačka Kolářová, Dáša Koubská, Jaruška 
Pejšová, Pavla Ticháčková, Drah. Lehoczká
2. Šluknov
3. Krásná Lípa – Zdena Churáčková, Jitka 
Růžičková, Věrka Povolná, Radka Michlíková, 
Eva Homolková, Jiřinka Podhorská
4. Rumburk 
5. Děčín

(D.Lehoczká)

Jistě jste už jako malí pinkali do lehkého 
košíčku dřevěnou pálkou ve snaze nedopustit, 
aby spadl na zem. Od dřevěných pálek se 
přešlo již dávno k odlehčeným, košíčky 
změnily různě barvu, ale hra zůstává...
A nejen to, těší se stále větší oblibě a mnozí 
z nás to od konce občas vezmou „navážno“ 
a dodržují pravidla. Protože tato hra, vážení, 
není jen tak jednoduchá, řídí se pravidly 
a probudí ve Vás stejnou soutěživost a dravost 
jako v jiném rychlém sportu.
A věděli jste, že se tato hra dá využít i jako 
důstojná a hlavně veselá oslava narozenin?
Nápad se zrodil v hlavě jubilanta Jirky Krčka, 

který slavil krásných kulatých „ cet“ let.
Pozvánka na narozky byla vskutku netradiční – „ 
vezměte si rakety a v sobotu sraz v tělocvičně!
Bylo nás tolik, že to vydalo na turnajové 
klání po celý den. Hrála nám při tom hudba, 
bylo veselo. Díky občerstvovacímu stolu 
s dobrotami nám nedošly síly a v tělocvičně 
jsme strávili jeden móóóc krásný narozeninový 
den. Že Vás to zatím nenapadlo?
Nikdy není pozdě! Díky milému a vstřícnému 
přístupu zaměstnanců areálu jde - jak se říká 
- všechno!

(D.Lehoczká)

Nejmenší fotbalisté z Krásné Lípy se střetli 
s teplickými žáčky ve vilémovské hale,
kde byli tepličáci na soustředění.
Naši kluci hráli v tomto složení: David Holubek, 
David Leso, Honzík Kaipr, Vlastik Šmalcl, Tomáš 
Alfery, Robik Kurz, Filip Miko, Matěj Pavlíček, 
Dominik Cempírek, Ondra Lehoczki, Filip 
Alfery. Brána: Tomáš Rýzler. 
Hodinku a půl si cvrnkli na dvě brány a kluci 
se ani svého slavnějšího soupeře nezalekli. 
Po chvilce jsme vedli 2:0 góly  LEHOCZKÉHO 
a CEMPÍRKA, pak jsme vedli ještě
3:1 gólem T. ALFERYHO. Střídali jsme lepší 
a slabší chvilky, příležitost dostal celý kádr.
Kluci si pořádně zahráli a konečný výsledek 
7:14 v přípravě nic neřeší - šlo nám o to, aby si 
zahráli všichni. Mužstvo jako celek si zaslouží 
pochvalu za ohromnou bojovnost.
Konečně i trenéři soupeřova týmu byli 
příjemně překvapeni, že kluci s jejich týmem 
drželi dlouho krok.
Na závěr ještě kluci kopali penalty, ale Lípáci 
byli lepší v poměru 6:3.
Autoři branek: Tomáš Alfery, David Holubek, 
Ondra Lehoczki-2, Dominik Cempírek -2. 
Jen tak dál kluci a neustále na sobě pracovat!!! 
Naše heslo totiž je: JEN NEUSTÁLÝM 
TRÉNINKEM SE Z NÁS STANOU ŠAMPIÓNI.

(V. Šmalcl )


