
Zdálo by se, že nejvyšším oceněním ve světě literatury 

není Nobelova cena za literaturu, ale stane-li se kniha 

povinnou četbou. Ale už sama defi nice „povinnosti“ 

tuto teorii vyvrací. V tom případě by měl tedy platit 

pravý opak, tedy „nejvyšším oceněním je pro knihu to, 

když se stane nepovinnou četbou.“ Ano, tak nějak by 

to mohlo znít, leč pak opět vracíme na vrchol ocenění 

Nobelovu cenu. Inu, touto úvahou jsme nic nevyřešili. 

Ale chceme vůbec něco řešit? Nechceme jen sáhnout 

po kvalitní knize? 

Kniha, která neměla ke svému vzniku dobrý důvod, 

se ve skutečnosti málokdy setkala se čtenářskou 

vášní. Ostatně i vášeň můžeme být dobrým 

důvodem k napsání knihy. Vlastně něco jako 

vášeň je důvodem i ke knize o historii krásnolipské 

základní školy. 

V těchto dnech několikačlenný tým autorů v potu 

spokojených tváří pracuje na sepsání knihy, jejíž 

název je výmluvný Historie základní školy, do které 

jsme promluvili. Kniha bude rozsáhlou publikací, 

ve které budou nejen fakta z historie krásnolipské 

školy, ale také důležité zajímavosti o Krásné Lípě 

a velká část bude věnována Školnímu srazu 2010, 

který byl jistě školním milníkem. Bude obsahovat 

mnoho fotografi í, například i ty nejčerstvější třídní 

z letošního června. 

Chystaná kniha nebude světovým bestsellerem, 

tím jsme si jisti. Bude ale velmi lákavou sbírkou 

toho, co se týká každého. Školního života v Krásné 

Lípě a Krásné Lípy samotné. Tím jsme si také jisti.

Právě s počátkem nového školního roku by měla 

tato kniha spatřit světlo krásnolipského světa. Vy si 

ji ale můžete objednávat již nyní. Buďto na portále 

www.skolnisraz.cz, nebo přímo na sekretariátu 

radnice. Její cena bude 299,- Kč

Kniha vzniká v kolektivu vedeném Mgr. Karlem 

Jarolímkem.

(Zdeněk Novák)

Stylem „start – cíl“ vyhrála XXIII. ročník 

mezinárodního etapového cyklistického závodu 

žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ 

německá závodnice devětadvacetiletá Trixi 

Worrack. Tímto suverénním vítězstvím se jí 

podařilo přepsat historii závodu, když jako zatím 

jediná závodnice dokázala zvítězit ve všech pěti 

etapách. Druhá v pořadí skončila Ruska Alexandra 

Burchenko a třetí Sarah Düsterovou z německého 

národního týmu. Nejlepší českou závodnicí se stala 

Pavla Havlíková, která skončila na 31. místě

Na start letošního závodu se postavilo rekordních 

169 závodnic z devětadvaceti družstev 

a šestadvaceti států světa. Celkem ujely 449 km 

průměrnou rychlostí 34,6 km/hod. Do cíle závodu 

v Krásné Lípě dojelo sto dva závodnic, šedesát 

sedm jich vzdalo. Narozdíl od roku loňského letos 

závodu přálo i počasí, možná až moc, jelo se za 

průměrné teploty 35 stupňů Celsia.. Podrobnosti 

včetně výsledků z jednotlivých etap a fotogalerie 

naleznete na www.tourdefeminin.com. 

(vik)

380

krásnolipský

půlměsíčník 4,- Kč 16. července 2010

Základní podmínkou dobré knihy 
je dobrý důvod

Trixi Worrack měnila historii 
Tour de Feminin

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 29. července
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Krajina pod Tlustcem aneb We shall 
overcome (?)

Přinášíme další příspěvek od Jiřího Raka, dříve 
manažera obchodu a turistiky OPS České Švýcarsko 
a krásnolipského zastupitele, člena klubu Českých 
turistů v Krásné Lípě, nyní „našeho zahraničního 
dopisovatele“ zpoza Uralu.. 
Tentokrát o 591 m vysoké (zatím) čedičové hoře 
Tlustec, ale nejen o ní…
Ten dávný song stále slyším v podvědomí, v 
listopadu 1989 ho bylo plno, nedávno, při oslavách 
20.výročí revoluce ona melodie opět zněla z médií. 
Tehdy jsem byl ještě hodně mladý a bláhově jsem 
se domníval, že do pěti, deseti let projdeme všichni 
jakousi vnitřní obrodou, a nejen to, že se změní i 
tvář našich měst a obcí aspoň k takovému obrazu, 
jaký vidíme za hranicí. Malé obchody s usměvavými 
malými podnikateli, samospráva, která má 
možnosti tvář obcí skutečně změnit, a zlidštění 
přístupu státu k lidem, kteří pozitivní účinky změn 
přímo ucítí na kvalitě svých životů. A politici, kteří 
se aspoň snaží udělat něco z toho, co slíbili, a kteří 
nedávají svým voličům najevo, že jim jsou naprosto 
lhostejní……. 
Možná že někteří ohrnou nos ve smyslu, že jsem 
úplně mimo, padlej na hlavu, a jak jsem mohl být 
takto naivní. Ale přiznejme si, nevěřila většina z vás 
tehdy jako já, že vše půjde mnohem rychleji a že se 
nebudeme ztrácet v marasmu volebních cyklů, bez 
posunu vpřed? 
Nepůjdeme daleko pro příklady. Vynechme náš 
výběžek, kde bychom toho našli hodně, ale zdaleka 
ne tolik jako v jiných končinách českého severu. 
Netýká se to jistě Českého Švýcarska. Národní 
park je dnes exkluzivním územím, kde můžeme 
delegacím celého světa ukazovat, co jsme dokázali 
v rozvoji některých obcí, v cestovním ruchu i v 
ochraně životního prostředí. Není to však obecný 
obraz světa, ve kterém žijeme, spíše úlitba tomu, 
abychom se hned v okolních regionech mohli 
vyřádit. Na přírodě, na okolním prostředí si to 
vybíráme náležitě. 
Směrem do vnitrozemí projedeme Cvikovem. Kdysi 
líbezné městečko pod Lužickými horami vypadá 
velmi nevábně, jako někde v dalekých východních 
zemích. 
A okolní krajina, krajina pískovců posetá obrovskými 
kuželovitými a homolovitými vrchy, původně 
neméně skvostná než zmíněný národní park nebo 
pohraniční část Lužických hor, je cíleně ničena a její 
nerosty dobývány za socialismu i kapitalismu. V tak 
malé zemi dopustíme nenávratné zničení ducha 
krajiny, estetické cítění je nulové a dnes bohužel 
většině z nás i zcela nepotřebné. 
Téměř polovinu hory Tlustec sežral kamenolom. 
Ohyzdné doprovodné stavby jsou vidět už zdaleka. 
Tlustec, který s Ralskem a Děvínem vytvářel 
neopakovatelný genius loci krajiny na horní 
Ploučnici. Těžba je zatím zastavena, horu lze ještě 
aspoň zčásti zachránit. Ještě se dá z východní strany 
vylézt neuvěřitelně strmým východním svahem, 

krásným starým bukovým lesem a z horního okraje 
lomu obdivovat jedinečné panorama Lužických hor 
a Středohoří. (Skvěle jsou vidět vrchy kolem Sloupu, 
Ortel a Klíč, výhled je však mnohem rozsáhlejší. Jak 
ještě dlouho bude toto místo existovat ?). 
Lesy pod nedalekým Ralskem jsou zjizveny stopami 
po sovětské armádě a těžbě uranu a město Stráž pod 
Ralskem se nikdy nezbaví atmosféry nevzhledných 
průmyslových sídel, která lze v této podobě nalézt 
někde za Uralem. A tak bychom mohli ve výčtu 
takových míst pokračovat. Zmiňme velkou část 
údolí Labe mezi Lovosicemi a Děčínem, zohyzděnou 
dopravní infrastrukturou, průmyslovými stavbami i 
nevzhlednými nábřežními zákoutími města Ustí 
nad Labem. Přitom celé údolí bylo proslulým 
výletním místem, znalci jej srovnávali s údolím 
Rýna. A to už nemluvím o krajině podél Bíliny k 
Mostu a Chomutovu, kamenolomem prakticky 
snesených Maršovickém a Tachovském kopci v kraji 
pod Bezdězem apod. 
V sousední Horní a Dolní Lužici se mění bývalé 
uhelné doly v jezerní krajinu s možností rekreace, u 
nás jsou k vidění revitalizovaná území na Mostecku, 
celkově však nebuďme příliš pyšní na to, jak je u 
nás krásně. Návštěvník, který k nám přijíždí poprvé, 
bývá nakonec nadšen Lužickými horami nebo 
Českým Švýcarskem, předtím ovšem zaznamená 
výše zmíněné hrůzy, na kterých se podepsalo 
většinou až čtyřicet “vítězných” let a následujících 
dvacet změnilo méně, než bylo možno očekávat. 
Nepodléhejme falešné iluzi, že je tomu jinak, a 
buďme rádi, že kolem hranic zůstaly ještě oblasti, 
kde je jedinečná a neopakovatelná příroda. A opět 
ruku na srdce - spíše než ochranou přírody (její 
možnosti jsou značně omezené a působení je spíše 
nesprávným způsobem zakazující než výchovné, 
ale to by bylo již další téma) je to způsobeno 
odlehlostí a nepřístupností těchto míst. 
A tak jsme zatím v mnoha věcech nezvítězili, i 
když nás píseň možná kdysi naladila… Můžeme 
být pragmatiky a realisty a bystře se orientovat v 
dnešním informačním světě, to nás ale nezbavuje 
nutnosti naučit se chovat ke svému okolí. V naší 
malé zemi je to zvláště zapotřebí. Ale s podivem 
velmi obtížné. 

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 19.7. 2010 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 22.7. 
2010 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
2.8. 2010 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 5.8. 2010 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.

Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu 

v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359

Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu 

s pečovatelskou službou v Krásné Lípě 
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359

Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.

Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
 

Amari poradna
PO, ST 10:00-17:00

Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání, 
zadluženosti apod.

 
Občansko právní poradna 

Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek

Kontakt: 412 354 842
 

JOB poradna
PO 9:00 -17:00

Volná pracovní místa, poradenství při hledání zaměstnání.
 

Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let

ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.

 
Klub VČELIČKA 

PO, ST 9:00 – 11:00  - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
 

Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity

ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00  - doučování školáků

 
T-klub pro děti a mládež

ÚT-PA 12:00 – 19:00  
SO 12:00 – 18:00

Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00

Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s různým 
stupněm postižení.

 
Šicí dílna

Úterý 9:00 – 16:00 
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.

Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení

Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.

Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

• 10. – 11. 7. 2010 MUDr. Charvát Pavel, J.Š. Baara 692/26, Děčín V-Rozbělesy, tel.: 412 507 588

• 17. – 18. 7. 2010 MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343

• 24. – 25. 7. 2010 MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI-Letná, tel.: 412 539 298

• 31.7. – 1.8. 2010 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín IX-Bynov, tel.: 412 544 539

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

V červenci a srpnu je zavřena 
Občansko-právní poradna JUDr. 

Pražáka. Otevřena bude opět v září 
a to první a třetí pondělí v měsíci 

od 17 hodin.
 

Nově je v komunitním centru každou 
středu otevřena Občanská poradna. 
Poradenství zajišťuje Na Křižovatce, 

o. s. Poradnu můžete navštívit 
od 13 do 16 hod.
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Požární nebezpečí v lesích je vysoké

Naučný areál pro děti v Krásné Lípě 
otevřen pro veřejnost

Koncem června měly členky Sboru pro 
občanské záležitosti napilno

Riziko vzniku požáru je v lesích národního parku 
České Švýcarsko díky teplému a suchému počasí 
v současné době velmi vysoké. Správa parku 
na vysoké nebezpečí požárů reaguje častými 
požárními hlídkami, strážní a informační služba 
zaměřuje svou činnost na důslednou kontrolu 
dodržování zákazu kouření a rozdělávání ohně v 
lese. Zároveň na požární nebezpečí upozorňuje 
návštěvníky prostřednictvím informačních tabulek 
u významných turistických cest. 
„Jsme příjemně překvapeni skutečností, že se v 
uplynulých dnech setkáváme zejména s kouřením 
v národním parku spíše sporadicky,“ chválil 
ohleduplné chování návštěvníků Václav Nič ze 
strážní a informační služby Národního parku České 

Švýcarsko. Oproti tomu nedisciplinovaní hosté 
musí naopak počítat s nekompromisním přístupem 
strážců, neboť manipulace s jakoukoli formou 
otevřeného ohně je v tomto období velký hazard.
Národní park České Švýcarsko pokrývají z 97 % 
lesní porosty. Díky pískovcovému podloží, které 
dobře propouští vodu, lesní půda velmi rychle 
vyschne a stává se vysoce hořlavou. Hašení požárů 
je kvůli nedostatku vody a členitému skalnímu 
terénu s velkými výškovými rozdíly mimořádně 
obtížné. Dosud nejrozsáhlejšímu požáru v historii 
Národního parku České Švýcarsko padlo v roce 
2006 za oběť téměř 20 hektarů lesa v oblasti 
Jetřichovic.

(zdroj: www.npcs.cz)

České Švýcarsko o.p. s. ve spolupráci ze základní 
školou a městem Krásná Lípa vybudovalo nový 
prostor, jehož smyslem je především dětem z 
mateřských i základních škol, ale i široké veřejnosti, 
zábavnou formou přiblížit nejtypičtější  živočichy, 
rostliny a další fenomény chráněného území tohoto 
regionu – Českého  Švýcarska. Naučný areál je 
umístěný na zahradě školní družiny u základní školy 
(nedaleko náměstí) a přestože není příliš rozlehlý, o 
to víc je zábavný -  můžete zde  bloudit v přírodním 
labyrintu, vystoupat na skalní hrádek či posedět ve 
stínu pod altánem.
Naučný areál bude v průběhu školního roku sloužit 
při  školní výuce třídním kolektivům, zároveň jej 
bude pro své ekoprogramy využívat i Dům Českého 
Švýcarska, je ale také otevřen veřejnosti. Podmínky 
užívání a otevírací doba je uvedena v provozním 
řádě, umístěném při vstupu do areálu. Celý areál je 
vybudován z přírodních materiálů a je nově osázen 

zelení, která v následujících letech dotvoří celkový 
dojem.
Finanční prostředky na výstavbu tohoto areálu 
získalo České Švýcarsko o.p.s. z Operačního 
programu životního prostředí a ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky.

Letošní první vítání občánků se v Krásné Lípě 
uskutečnilo 13. června. Ve třech obřadech přivítaly 
čtrnáct nově narozených krásnolipských dětí.
Poslední červnový den se tradičně ony, starosta 
města Zbyněk Linhart, ředitelka základní školy 
Ivana Preyová a další sešli s jednatřiceti žáky dvou 
devátých tříd krásnolipské základní školy, aby jim 

slavnostně předali jejich poslední vysvědčení. 
Kromě toho si žáci odnesli i pamětní list, ledvinku, 
penál a pexeso Krásné Lípy. 
Členky se neloučily ale jenom s deváťáky. Zavítaly 
i do obou mateřských škol, aby předaly drobné 
dárky i dětem, které po prázdninách nastoupí do 
1. třídy.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou moc 
poděkovat panu starostovi ing. Zbyňku 
Linhartovi, paní místostarostce  Janě 
Gálové a celému MÚ v Krásné Lípě za 
příspěvek 10 000,- Kč na rozsáhlou 
kastraci potulných a opuštěných koček v 
Krásné Lípě.
 V lokalitě u pečovatelského domu bylo 
vykastrováno 7 koček a v zahrádkách 
u nádraží 4 kočky. Teď provádíme 
kastrace v ulici Jugoslávská, kde je také 
mnoho potulných  koček a velká  část je 
jich nemocná. Byl to obrovský úspěch 
odchytit tolik koček, ale je to jen začátek 
a v kastracích se musí pokračovat dále, 
jinak město bude opět zaplaveno 
toulavými kočkami.
 Pokud chce někdo z občanů pomoci, 
či přispět na kastrace toulavých koček, 
obraťte se na paní místostarostku Janu 
Gálovou.                                                    
(Za  kočičí azyl „Konečně šťastný domov“ 

Miluše Honsů -
 www.stastnydomov.wz.cz)

p p y

: Na fotografi i jsou Aurelie Válková, letošní první krásnolipské miminko, dále pak Terezka Kopecká a Marek Kiss.

Prázdniny v Berušce

Českosaské Švýcarsko 
má své první 

certifi kované výrobky

Vzhledem k prázdninovému omezení provozu 
základní školy, které se vztahuje také na budovu 
školní družiny, se bude Mateřské centrum Beruška 
Krásná Lípa v červenci a srpnu scházet v obvyklém 
čase v prostorách komunitního centra Kostka 
v 1. patře Domu služeb:
Červenec – úterý 9-11.30, pátek 9-11.30
1. - 8. srpen – úterý 9-11.30, pátek 9-11.30
9. - 22. srpen – d o v o l e n á     
23. - 31. srpen – úterý 9-11.30, pátek 9-11.30
V podkroví školní družiny se na vás a vaše dětičky 
těšíme opět v pátek 3. září v 9 hodin.

(Lada Hrnečková)

Prvních dvanáct výrobků získalo certifi kát 
Regionálního výrobku Českosaského Švýcarska. 
Turistický region Českosaské Švýcarsko se tak 
defi nitivně zařadil jako dvanáctý v pořadí do 
celorepublikové sítě oblastí s regionální značkou.
Certifi kace je určena zpravidla pro řemeslné nebo 
umělecké výrobky, potraviny nebo zemědělské a 
přírodní produkty. Žádost o udělení certifi kace pro 
výrobek si mohl podat jakýkoliv výrobce, ale aby 
získal certifi kaci, musel splňovat několik podmínek 
jako například to, že výrobek musí být vyrobený v 
regionu, musí být kvalitní, či ekologicky nezávadný.
Certifi kované regionální výrobky lze od začátku 
prázdnin koupit na informačních centrech Českého 
Švýcarska.

Certifi kované výrobky:
• Mikovské nože z Mikulášovic
• Děčínská jeřabinka (pálenka) od fi rmy Waldemar Grešík 
 – Natura s.r.o.
• Přírodní bylinková mýdla z mýdlárny Rubens v Růžové
• Přírodní kosmetika z Vlčí Hory (Krásná Lípa) od fi rmy 
 Nobilis Tilia
• Nebočadská keramika z chráněné dílny Jurta v Děčíně
• Pivo Kocour z Varnsdorfu
• Kozí sýr z farmy Žofín v Horním Podluží
• Ručně malované sklo z Mikulášovic
• Autorské šperky od pana Herzlíka z České Kamenice
• Dřevěné spony a hřebeny od pana Kříže z Varnsdorfu
• Sochy a pískové předměty z labského pískovce 
 – od německého výrobce z obce Dorf Wehlen 
 –  Minuaturpark Saské Švýcarsko 
• Naundorfer Obstbrand – saská pálenka
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Na koloběžkách 
závodili jako o život 

Maminky pozvaly do hospody

Řev jako z Monte Carla při závodech formule 1 se 
pravidelně koncem června rozléhá Krásnou Lípou. 
V tuto dobu se totiž zahrada Mateřské školy Motýlek 
v Krásné Lípě mění v závodní okruh, po němž se 
prohání koloběžky všeho druhu, značek i barev. 
O vítězství bojují rodinné týmy - při závodním klání 
tak často nejde jen o časy dětí, ale ještě častěji 
o prestiž mezi samotnými rodiči. A protože někteří 
z nich na koloběžce nestáli velice dlouhá léta, ani 
o legraci nebyla nouze. Věnec pro vítěze si nakonec 
sice mohl odnést pouze jediný rodinný tým, dobrý 
pocit z příjemně stráveného společného času si 
ovšem odnášeli úplně všichni. Všichni si také slíbili, 
že si tu porážku příští rok vrátí i s úroky a vlastně 
nechyběla ani malá odměna pro malé závodníky.

Do hospody a na staročeskou náves pozvaly své 

maminky děti z mateřské školy Motýlek v Krásné 

Lípě. Po loňských bigbítových koncertech to tak 

letos byl obrat o stoosmdesát stupňů. Sálem 

krásnolipského kina se totiž nesly lidové písničky, 

cinkání půllitrů, vůně klobásek a koláčků. Sice jen 

těch pomyslných, ale v podání malých tanečníků 

skoro opravdových. Menší děti zpívaly a tancovaly 

na staročeské návsi a ty větší zavítaly do staročeské 

hospody. Hodinové vystoupení pak zakončily 

rozdáváním perníkových srdcí a vlastnoručně 

malovaných portrétů přítomných maminek.    

Malí tanečníci z krásnolipské školky se se svými 

maminkami takto scházejí pravidelně. V loňském 

roce se tak společně rozparádili při imitacích 

koncertů ABBY a Beatles. Sál kina roztleskaly i 

svými scénkami z populární Pomády. A protože 

většina obyvatel Krásné Lípy je zvyklá na jejich 

koncertování, mohou se připravit na ještě jedno 

překvapení.

Svatojánský víkend ve 
Vlčí Hoře

Svatojánský víkend v centru aromaterapie Nobilis 
Tilia ve Vlčí Hoře se vydařil. Hlavní podium žilo 
hudbou, tancem a divadlem, každé vystoupení - 
jiný žánr. Právě různorodost programu byla naším 
záměrem. Vzdělávací část probíhala v místní 
čajovně, venku na louce byla k vidění laboratoř 
v přírodě a ukázka destilace éterických olejů. 
Čtyři desítky stánků nabízely řemeslné výrobky 
i přírodní produkty. Poptávka zaskočila i samé 
prodejce, například kozí bio sýry byly vyprodány 
během odpoledne, a to pro návštěvníky slavností 
zdaleka program nekončil. Zdeňka Jordánová při 
své přednášce s názvem Buď sám sebou nejen 
zaplnila louku posluchači, ale některé posluchačky 
i plakaly. Kytarový virtuóz Štěpán Rak, náš tradiční 
host, přinesl excelentní hudební zážitek. Jazzový 
koncert Jany Koubkové publikum roztleskal 
i roztancoval, noční tanec v rytmu afrických 
domorodců přivedl do varu už všechny. Příjemná 
atmosféra s nádechem přírodní pohody, to byly 
letošní Svatojánské slavnosti. 

(Za Nobilis Tilia o.s. Irena Kubicová)
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II. Došlá pošta 

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 67 - 01
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 557/1 o výměře 72 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2527/1 část o výměře cca 200 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3187 o výměře 38 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2748/23 část o výměře cca 60 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 696/1 o výměře 195 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3040/2 část o výměře 33 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2924/4 o výměře cca 30 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 541/8 část o výměře 102 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 540/2 část o výměře 11 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1141 část o výměře 64 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 541/1 část o výměře 424 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 540/1 část o výměře 1316 m2, k. ú. Krásný Buk.
 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 67 - 02
RM doporučuje ZM schválit prodej části st. p. č. 201 o výměře 5 
m2, části st. p. č. 218 o výměře 45 m2, části p. p. č. 317/2 o výměře 
4 m2 a části st. p. č. 278 o výměře 10 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem majetkoprávního vypořádání silnice Ústeckému kraji v Ústí 
nad Labem za cenu 50 Kč/m2.
 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 67 - 03
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 672 o výměře 1887 
m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Janu a Denise 
Sehnalovým, Praha 8, V Křepelkách 238 za cenu 139 150 Kč. Ku-
pující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 67 - 04
RM doporučuje ZM zrušit 9 - 51/2008 ze dne 27. 3. 2008 o prodeji 
části p. p. č. 541/8, části p. p. č. 540/2, části p. p. č. 1050, části 
p. p. č. 541/1 a části p. p. č. 540/1, vše k. ú. Krásný Buk Radimu 
Burkoňovi, Krásná Lípa, Mánesova 28 a schvaluje ukončení 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o koupi nemovitosti č. 
2008/0/15 - 80 a smlouvy o nájmu pozemku č. 2008/23/25 - 
83 a doporučuje schválit vrácení zálohy kupní ceny ve výši 
45 510 Kč. 
 
Příspěvek na činnost
Usnesení RM č. 67 - 05
RM projednala žádost TJ oddílu kopané Krásná Lípa o poskytnutí 
příspěvku na činnost a schvaluje příspěvek ve výši 5 000 Kč z org. 
složky 0391 - zařízení pro sport a zájmovou činnost (z rezervy na 
příspěvky zájmovým organizacím).
 
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 67 - 06
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 1996/23/10 - 077 ke 
dni 1. 6. 2010 uzavřené s Jaroslavem Dostálem na p. p. č. 233, k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy a schvaluje předání žaloby o vyklizení pozemku 
právnímu zástupci města.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 67 - 07
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 1952/1 o výměře 1500 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 723 o výměře 142 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 528 o výměře 123 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 580/1 o výměře 1323 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 2259/4 část o výměře 55 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 87/1 o výměře 323 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 251/1 o výměře 27947 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 925/1 o výměře 1197 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 927 o výměře 2217 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 953 o výměře208 m2, k. ú. Krásná Lípa;

p. p. č. 954/3 o výměře 3323 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1103 o výměře 1668 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1128 o výměře 1519 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1135 o výměře 904 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1138 o výměře 1192 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1264/2 o výměře 2554 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1304 o výměře 1275 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1764/3 o výměře 1797 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2148/2 o výměře 3448 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2542/4 o výměře 5145 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2542/6 o výměře 1390 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2548 o výměře 8259 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2594 o výměře 1645 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3100 o výměře 5345 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3121 o výměře 4299 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 17 o výměře 1029 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 901 o výměře 9927 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 87/2 o výměře 31 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 136/2 o výměře 186 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 101 o výměře 165 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 102 o výměře 102 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
 
Bezúplatný převod pozemků
Usnesení RM č. 67 - 08
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části p. p. č. 2870/1 
o výměře 1532 m2, k. ú. Krásná Lípa z důvodu majetkoprávního 
vypořádání chodníku z majetku Ústeckého kraje Ústí nad Labem. 
 
Sdělení k pozemkům
Usnesení RM č. 67 - 09
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1184/1 a p. p. č. 1184/11, vše k. ú. 
Krásná Lípa z hlediska územního plánu pro potřeby PF ČR Děčín.

III. Různé 
Byty
Usnesení RM č. 67 - 10
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 17, Krásná Lípa, 
Studánecká 564/16. Byt II. kategorie o velikosti 2 + 1 (cca 60 
m2, sazba 22,82 Kč/m2). Kauce 4 000 Kč + 3 nájmy při podpisu 
nájemní smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady.
 
Byty
Usnesení RM č. 67 - 11
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2001/25/11 - 045 na 
byt č. 26, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a uzavřené s Annou 
Zimovou (provdanou Gregorovou) bytem Krásná Lípa, Nemocniční 
1149/12a, za podmínky splnění ustanovení čl. 7 odst. 2 smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2001/40/11 - 046 a schválení 
ZM.
Byty
Usnesení RM č. 67 - 12
RM doporučuje ZM schválit přechod práv a závazků vyplývajících 
ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2001/40/11 - 046 
na byt č. 26 v objektu Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a, mezi 
městem Krásná Lípa a Annou Gregorovou (v době uzavření smlou-
vy Zimovou) bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a na Beatrice 
Schierzovou bytem Hradec Králové, Jungmannova 1446/42.
 
Byty
Usnesení RM č. 67 - 13
RM schvaluje pronájem bytu č. 26, Krásná Lípa, Nemocniční 
1149/12a Beatrice Schierzové bytem Hradec Králové, Jungman-
nova 1446/42 za podmínky schválení přechodu práv a závazků ZM.
 
Byty
Usnesení RM č. 67 - 14
RM schvaluje snížení nájemného v bytě č. 1, Krásná Lípa, 
Nemocniční 538/10 od 1. 7. 2010 do doby odstranění závady na 
komíně, dle předloženého návrhu.

 
Byty
Usnesení RM č. 67 - 15
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky 
městských bytů, dle předloženého návrhu.
 
Regenerace Křinického náměstí
Usnesení RM č. 67 - 16
RM schvaluje dodatky ke smlouvám souvisejícím s projektem 
Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě - Centrum ČŠ II, z 
důvodu změny DPH od 1. 1. 2010. 
 
Obecně závazné vyhlášky
Usnesení RM č. 67 - 17
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 1/2010, kterou se mění OZV č. 
2/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem na území města Krásná 
Lípa.
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 2/2010, kterou se mění OZV č. 
3/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města Krásná Lípa.
 
Výjimka
Usnesení RM č. 67 - 18
RM doporučuje ZM schválit udělení výjimky z Postupu ve věci 
prodeje nemovitostí § 10 bod 7b) ve věci prodeje objektu Vlčí Hora 
141 včetně přilehlých pozemků a přístavku objektu Pražská 506/6, 
kdy žadatel nehradí kauci na odkoupení nemovitosti.
 
Zpracování SEA
Usnesení RM č. 67 - 19
RM přijímá nabídku Mgr. P. Bauera – EKOBAU, Netlucká 633, Praha 
10, a schvaluje návrh na uzavření SOD k provedení díla - Vyhodno-
cení ÚP města Krásná Lípa na udržitelný rozvoj území podle přílohy 
č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Uvedený materiál bude dále použit 
jako podklad k projednání návrhu ÚP města.

Prevence kriminality
Usnesení RM č. 67 - 20
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace v Programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010 
na projekt Zapojení neorganizované mládeže do činnosti T - klubu 
a na vybavení mezi městem Krásná Lípa a Ústeckým krajem, dle 
předloženého návrhu.
 
Relax Krásná Lípa, p. o. - neinvestiční příspěvek na provoz
Usnesení RM č. 67 - 21
RM doporučuje ZM schválit změnu Hlavních zásad hospodaření 
Relax Krásná Lípa, p. o. s tím, že režim převodu neinvestičního 
příspěvku bude čtvrtletní, s převodem vždy do 15-tého dne 
prvního měsíce ve čtvrtletí.
 
Relax Krásná Lípa, p. o. - inventarizace
Usnesení RM č. 67 - 22
RM schvaluje složení DIK (dílčí inventarizační komise ) k provedení 
mimořádné inventarizace majetku v TOVÁRNĚ příspěvkové organ-
izace RELAX Krásná Lípa, kde předsedou je za město Krásná Lípa 
Petr Oliva a členy za RELAX Krásná Lípa Anna Šikýřová, Jan Kolář a 
za společnost ECON C & S s. r. o. Praha Zdeněk Neterda a ukládá DIK 
v tomto složení provést k 30. 6. 2010 mimořádnou inventarizaci 
majetku.

České Švýcarsko, o. p. s.
Usnesení RM č. 67 - 23
RM bere na vědomí průběžné projednání fungování o. p. s. České 
Švýcarsko se spoluzakladateli a také dopis hejtmanky Ústeckého 
kraje s návrhem na vstoupení čtvrtého zakladatele a ukládá star-
ostovi města projednat tento návrh s právním zástupcem města a 

 USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ 
z 67. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 09.06.2010 
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na jednání Zastupitelstva města.
RM ruší část usnesení č. 66 - 60 ze dne 20. 5. 2010 týkající se oslov-
ení hejtmanky Ústeckého kraje s nabídkou členství ve správní radě 
o. p. s. České Švýcarsko.
 
Likvidační komise
Usnesení RM č. 67 - 24
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa, dle 
předloženého návrhu.
 
Komise pro prodej nemovitostí
Usnesení RM č. 67 - 25
RM zřizuje komisi pro prodej nemovitostí (objektů) a jmenuje tyto 
její členy - Mgr. Milan Sudek, Ing. Zbyněk Linhart, Jan Kolář, Ing. 
Jiří Rous, Jiří Vích, Josef Myšák, Alfred Schwarz, Petr Oliva. 
RM jmenuje předsedou této komise Petra Olivu.

Kyjovský festiválek
Usnesení RM č. 67 - 26

RM bere na vědomí konání 12. koncertu Kyjovský festiválek v 
Kyjově na soukromém pozemku u domu č. 2 ve dnech 23. - 25. 
7. 2010. V pátek od 16:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 12:00 
do neděle 25. 7. 2010 do 03:00 hodin. Pořadatelé jsou povinni 
dodržovat veškeré pokyny vyhlášek a zákonů s konáním akce sou-
visejících, včetně řádného úklidu celého okolí po ukončení akce.
 
Kronika města
Usnesení RM č. 67 - 27
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně příloh předložený 
kronikářem Ivanem Jaklem za měsíc květen 2010.

IV. Informace 
Informace
RM dále projednala tyto informace:
-  Žádost o vysvětlení rozporů ve věci zpracování žádosti - Kanal-
izace II.,
-  Záštita ministryně životního prostředí nad akcí Koncert pro 
přírodu dne 4. 9. 2010, 

-  Prodej nemovitostí v majetku města - Vlčí Hora 141, Krásná 
Lípa, Havlíčkova 628/34, Krásná Lípa, Pražská 450/48, Krásná Lípa, 
Kyjovská 625/53, Krásná Lípa, Pražská 506/6 - přístavek,
-  Dopis ve věci ukončení členství města Jiříkova ve Sdružení pro 
zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku,
-  Návštěvnost knihovny a internetu Krásná Lípa za květen 2010,
-  Inzerce - Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě,
-  Letecká foto Křinického náměstí v Krásné Lípě,
-  Zápis a usnesení ze zasedání Svazku obcí Tolštejn konaného dne 
27. 5. 2010.
 
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z 21. schůze Kontrolního ze dne 27. 5. 2010,
- Zápis z 34. schůzky Finančního výboru ze dne 8. 6. 2010,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 1. 6. 2010,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 6. 2010.
Jana Gálová                                            Ing. Zbyněk Linhart 

I. Hlavní program 

Závěry z 23. zasedání ZM
Usnesení RM č. 68 - 01
RM projednala průběh a výsledky 23. zasedání ZM a ukládá:
a) Zbyňku Linhartovi 
- řešit s ostatními zakladateli o. p. s. České Švýcarsko možnosti 
zapojení Ústeckého kraje do aktivit v Českém Švýcarsku,
- řešit možnost instalace markýzy na Sportbar,
b) Martině Fiegerové umístit nové lavičky k bývalé ČOV.
RM bere na vědomí dopis hejtmance Ústeckého kraje.
 
Akce investičního rozpočtu
Usnesení RM č. 68 - 02
RM projednala aktuální přehled staveb města, dle rozpočtu 
města na rok 2010 a schvaluje realizaci:
a) mola u rybníka Cimrák, dle předložené nabídky hrazené z 
rozpočtové rezervy investičního rozpočtu města,
b) oprava vnitřních prostor hřbitovní kaple v Krásné Lípě.

II. Došlá pošta 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 68 - 03
RM doporučuje ZM schválit prodej části st. p. č. 289/1 o 
výměře 68 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem majetkoprávního 
vypořádání silnice Ústeckému kraji Ústí nad Labem za cenu 50 
Kč/m2.
 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 68 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 722/1 o výměře 
24 m2, části p. p. č. 722/2 o výměře 5 m2 a části st. p. č. 499/2 o 
výměře 18 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem majetoprávního 
vypořádání silnice Ústeckému kraji Ústí nad Labem za cenu 
50 Kč/m2.
 
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 68 - 05
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2919/2 o výměře 118 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady a zajištění přístupu 
Inge Šatníkové, Krásná Lípa, Pražská 55.
 
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 68 - 06
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2919/2 o výměře 57 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Václavu Kolářovi, 
Turnov, Bezručova 592.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 68 - 07
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 333/7 o výměře 60 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Evě Kamberské, Krásná 
Lípa, Nemocniční 14.

III. Různé 
Byty
Usnesení RM č. 68 - 08
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Krásná Lípa, Bezručova 
359/15 Petru Mikulovi, Praha 8, Košťálkova 1103/2. Veškeré 
opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
 
Byty
Usnesení RM č. 68 - 09
RM schvaluje pronájem bytu č. 31, Krásná Lípa, Nemocniční 
1137/6 v tomto pořadí:
1. Selingerová Veronika, Krásná Lípa, Nerudova 564/4,
2. Svobodová Jindřiška, Abertamy, Rooseweltova 357,
3. Švorc Jaroslav, Krásná Lípa, Křižíkova 16.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
 
Objekty
Usnesení RM č. 68 - 10
RM schvaluje v souvislosti s opravou rozhledny na Vlčí hoře 
1) Smlouvu o dílo č. 2010/11/28 - 228 na provedení prací s 
Lubošem Zemanem, Rumburk, V Podhájí 234/1, IČ 47272724, 
dle předloženého návrhu.
2) Nákup materiálu do výše 25 tis. Kč.
 
Mandátní smlouva
Usnesení RM č. 68 - 11
RM schvaluje dodatek č. 1 mandátní smlouvy č. 2010/14/14 
- 113 (o přípravě a realizaci projektu Kanalizace Krásná Lípa, 
II. etapa), kterým se upravuje rozsah činnosti mandatáře vč. 
příslušné úhrady.
 
Úhrada poplatku
Usnesení RM č. 68 - 12
RM schvaluje uvolnění částky 90 000 Kč z rozpočtové rezervy na 
úhradu poplatku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za připojení 
lokality na výstavbu rodinných domů na p. p. č. 1948, k. ú. 
Krásná Lípa, v Křižíkově ulici.
 
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 68 - 13
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene s fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
27232425, na uložení zemního kabelu NN do místních komu-
nikací a pozemků na Sněžné.
 
Rozpočet školní sraz
Usnesení RM č. 68 - 14
RM schvaluje rozpočet akce Školní sraz 2010 a schvaluje nák-
lady na produkci a portál, dle předloženého návrhu.
RM schvaluje odměnu za organizaci akce Školní sraz 2010 Janu 
Kolářovi, dle návrhu.
 
Organizační řád
Usnesení RM č. 68 - 15
RM schvaluje změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Městského 
úřadu v Krásné Lípě, dle předloženého návrhu.
 
Smlouva o přístupu na portál
Usnesení RM č. 68 - 16
RM schvaluje smlouvu o bezplatném přístupu na portál www.
mujvybezek.cz mezi městem Krásná Lípa a MAS Šluknovsko, o. 
s., Varnsdorf, dle předloženého návrhu.
 
Kanalizace II. etapa
Usnesení RM č. 68 - 17
RM schvaluje zadání výběrového řízení na akci Kanalizace 
Krásná Lípa II. etapa.
 
Pronájem Továrny
Usnesení RM č. 68 - 18
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2010/21/11 
– 249 na pronájem objektu Továrny, Pražská 506/6 mezi 
městem Krásná Lípa a společností ECON C&S s. r. o. Praha, dle 
předloženého návrhu.
 
Mimořádná inventarizace
Usnesení RM č. 68 - 19
RM schvaluje složení DIK (dílčí inventarizační komise) k 
provedení mimořádné inventarizace zásob v hlavním skladu 
TS, kde předsedou je Martina Fiegerová a členy Soňa Tůmová, 
Eva Kamberská a ukládá DIK v tomto složení provést ke dni 30. 
6. 2010 mimořádnou inventarizaci zásob hlavního skladu TS 
Krásná Lípa.
 
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 68 - 20
RM schvaluje program kina a plán akcí v kulturním domě na 
měsíc červenec 2010, dle předloženého návrhu.

 USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ 
z 68. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 28.06.2010
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1. Zpráva o plnění úkolů z 22. ZZM 
Usnesení ZM č. 23 – 01/2010 
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů z 22. zasedání ZM 
předloženou místostarostkou Janou Gálovou bez připomínek. 
 
2. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 23 – 02/2010 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 672 o výměře 1887 m2, 
k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Janu a Denise 
Sehnalovým, Praha 8, V Křepelkách 238 za cenu 139 150 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

3. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 23 – 03/2010 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Antonínu Slejškovi a Julii Bartoš, Krásná 
Lípa, Havlíčkova 10 z důvodu uchování celistvosti pozemku. 

4. Prodej pozemků 
Usnesení ZM č. 23 – 04/2010 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 375/2 a části p. p. č. 1074, vše k. 
ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Jaroslavu a Evě Ander-
tovým, Ústí nad Labem, Masarykova 150A z důvodu zachování 
pozemků pro potřeby města. 

5. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 23 – 05/2010 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 175 o výměře cca 20 m2, k. 
ú. Krásná Lípa za účelem výstavby stožárové trafostanice ČEZ 
Distribuce, a. s. Děčín, Teplická 874/8 za cenu, dle znaleckého 
posudku. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej bude realizován do 3 měsíců od uvedení TS do provozu. 
Právo k pozemku pro výstavbu nové TS bude ošetřeno smlou-
vou o uzavření budoucí smlouvy kupní. 

6. Bezúplatný převod pozemku 
Usnesení ZM č. 23 – 06/2010 
ZM neschvaluje bezúplatný převod p. p. č. 1921/7, k. ú. Krásná 
Lípa fi rmě Pharming, a. s., Praha 3, Milíčova 8. 

7. Prodej pozemků 
Usnesení ZM č. 23 – 07/2010 
ZM projednalo žádost Ing. Martina a Věry Polákových, Krásná 
Lípa, Křinické náměstí 14/16 a schvaluje výjimku z Postupu ve 
věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa a uzavřít kupní smlouvu na p. p. č. 490/1, k. ú. Krásná Lípa. 

8. Prodej pozemků 
Usnesení ZM č. 23 – 08/2010 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 644 a části p. p. č. 643, k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy, dle předloženého návrhu za podmínky 
zřízení věcného břemene pro přístup k p. p. č. 651 a p. p. č. 643, 
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené.

9. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 23 – 09/2010 
ZM ruší usnesení ZM č. 18 - 10/2009 ze dne 10. 9. 2009 o prode-

ji p. p. č. 1952/1, k. ú. Krásná Lípa Andree Shejbalové, Krásná 
Lípa, Krásný Buk 65 a schvaluje ukončení smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o koupi nemovitosti č. 2009/40/15 - 299 a 
smlouvy o nájmu pozemku č. 2009/23/15 - 300 a schvaluje 
vrácení zálohy kupní ceny ve výši 63 430 Kč. 

10. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 23 – 10/2010 
ZM ruší usnesení ZM č. 9 - 51/2008 ze dne 27. 3. 2008 o prodeji 
části p. p. č. 541/8, části p. p. č. 540/2, části p. p. č. 1050, části 
p. p. č. 541/1 a části p. p. č. 540/1, vše k. ú. Krásný Buk Radimu 
Burkoňovi, Krásná Lípa, Mánesova 28 a schvaluje ukončení 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o koupi nemovitosti č. 
2008/0/15 - 80 a smlouvy o nájmu pozemku č. 2008/23/25 - 83 
a schvaluje vrácení zálohy kupní ceny ve výši 45 510 Kč.  

11. Odkoupení pozemků 
Usnesení ZM č. 23 – 11/2010 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 3185 o výměře 7 m2, části p. 
p. č. 2935/1 o výměře 3 m2, části st. p. č. 218 o výměře 45 m2, 
části st. p. č. 1030 o výměře 4 m2, části st. p. č. 201 o výměře 
11 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Ústeckému kraji, Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 3118/48 za cenu 50 Kč/m2. 

12. Bezúplatný převod pozemků 
Usnesení ZM č. 23 – 12/2010 
ZM schvaluje v rámci majetkoprávního vypořádání chodníku 
bezúplatný převod částí p. p. č. 2870/1 o celkové výměře 1532 
m2, k. ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje Ústí nad Labem, Velká 
Hradební 3118/48. 

13. Nemovitosti, pozemky 
Usnesení ZM č. 23 – 13/2010 
ZM ruší usnesení ZM č. 22 - 25/2010 ze dne 22. 4. 2010. 

14. Nemovitosti, pozemky 
Usnesení ZM č. 23 – 14/2010 
ZM ruší usnesení ZM č. 21 - 11/2010 ze dne 4. 3. 2010.  

15. Nemovitosti, pozemky 
Usnesení ZM č. 23 – 15/2010
ZM schvaluje prodej:
- objektu č. p. 628 na st. p. č. 762, k. ú. Krásná Lípa;
- st. p. č. 762 o výměře 174 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 1906/3 o výměře 242 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 1906/4 o výměře 127 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 1910/5 o výměře 441 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 1910/6 o výměře 169 m2, k. ú. Krásná Lípa
Jindřichu Milcovi, Krásná Lípa, Havlíčkova 628/34 za cenu 519 
580 Kč za následujících podmínek: 
1. Kupní cenu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu do 15 
dnů po podpisu kupní smlouvy, a to z úvěru kupujícího u Raif-
feisenbank, a. s. Návrh na vklad do KN je oprávněn podat pouze 
prodávající a to až po úplném zaplacení celé kupní ceny a kauce 
uvedené v odstavci 4.
2. Kupující provede výměnu všech oken č. p. 628 v termínu do 
30. 9. 2011.
3. Kupující provede opravu fasády na objektu č. p. 628 v ter-

mínu do 31. 8. 2012. 
4. K zajištění povinností uvedených v odstavci 2. a 3. složí kupu-
jící do 15 dnů po podpisu kupní smlouvy na účet města vratnou 
kauci ve výši 100 000 Kč. Část kauce ve výši 50 000 Kč bude 
kupujícímu vrácena po splnění podmínky výměny oken v ter-
mínu do 30. 9. 2011 (odstavec 2. usnesení). Druhá část kauce ve 
výši 50 000 Kč bude kupujícímu vrácena po splnění podmínky 
opravy fasády na objektu v termínu do 31. 8. 2012 (odstavec 
3. usnesení). 
5. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
 
16. Nemovitosti, pozemky 
Usnesení ZM č. 23 – 16/2010 
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 8 se st. p. č. 105, p. p. č. 186/1 
a p. p. č. 186/2, vše k. ú. Vlčí Hora Petru Ansorgemu, Krásná 
Lípa, Vlčí Hora 5 za cenu 100 000 Kč a následujících podmínek:
1. Žadatel předloží prodávajícímu pravomocné stavební povo-
lení nebo demoliční výměr k předmětnému objektu v termínu 
do 31. 3. 2011.
2. Žadatel provede kolaudaci stavby v termínu do 31. 12. 2014 
nebo demolici stávající stavby (vč. úplného vyklizení) v termínu 
do 31. 12. 2011.
3. K zajištění předložení dokladů a provedení prací, dle bodu 1 
a 2, složí žadatel na účet města kauci ve výši 200 000 Kč, která 
bude vratná při splnění podmínek. 

17. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 23 – 17/2010 
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 450 na st. p. č. 192, Krásná 
Lípa, ulice Pražská, k. ú. Krásná Lípa, st. p. č. 192 a p. p. č. 263 
a část p. p. č. 2385/11 (181 m2), k. ú. Krásná Lípa, Josefovi 
Herákovi bytem Krásná Lípa, U tiskárny 651/9 za projednaných 
podmínek.

18. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 23 – 18/2010 
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 625 na st. p. č. 91/2, Krásná 
Lípa, ulice Kyjovská, k. ú. Krásná Lípa a st. p. č. 91/2, Adamovi 
Ferencovi bytem Krásná Lípa, Pražská 459/46 za projednaných 
podmínek.

19. Pozemky 
Usnesení ZM č. 23 – 19/2010 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 133/1, p. p. č. 133/2 a p. p. č. 
133/3, k. ú. Krásná Lípa, Adamovi Ferencovi bytem Krásná Lípa, 
Pražská 459/46 za projednaných podmínek.

20. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 23 – 20/2010 
ZM schvaluje prodej 
- Vlčí Hora č. p. 141 - objekt s nebytovými prostory
- budova bez č. p. na st. p. č. 310, k. ú. Vlčí Hora;
- budova bez č. p. na st. p. č. 322, k. ú. Vlčí Hora;
- budova bez č. p. na st. p. č. 323, k. ú. Vlčí Hora;
- budova bez č. p. na st. p. č. 324, k. ú. Vlčí Hora;
- budova bez č. p. na st. p. č. 325, k. ú. Vlčí Hora;
- budova bez č. p. na st. p. č. 326, k. ú. Vlčí Hora;
- st. p. č. 100 o výměře 211 m2, k. ú. Vlčí Hora;

 USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ 
z 23. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 17.06.2010

Dohoda o pozemcích
Usnesení RM č. 68 - 21
RM projednala záznam ze schůzky o uzavření dohody mezi 
městem Krásná Lípa a Jitkou Jursíkovou ve věci vypořádání 
pozemků a náhrady dřevin a tuto rámcově schvaluje.
RM ukládá Karlu Marešovi, aby ve spolupráci s právním zás-
tupcem města a s vedoucí ekonomického odboru připravil 
formální náležitosti.

IV. Informace 
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Druhá výzva k úhradě pohledávek Sdružení pro zlepšení VH 
poměrů Šluknovska od JUDr. Martina Korta, právního zástupce 
společnosti Allowance s. r. o. Praha, ze dne 21. 6. 2010,
- Dotaz Milana Hunsa, Děčín ve věci úhrady Platebního výměru 
na svoz odpadků,
- Oznámení o akci pro město Krásná Lípa od sdružení Čačipen - 
romská zábava dne 26. 6. 2010,

- Poděkování od rodiny Fikarových za akci Školní sraz. 
- Bulletin Destinačního fondu ČŠ.

Informace
RM dále projednala tento zápis:
- Zápis z komise výstavby a životního prostředí ze dne 1. 6. 
2010.

Jana Gálová                                                            Ing. Zbyněk Linhart 
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- st. p. č. 291 o výměře, která bude daná geometrickým plánem 
pro oddělení pozemku souvisejícího s trafostanicí, k. ú. Vlčí Hora;
- st. p. č. 310 o výměře 103 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- st. p. č. 321 o výměře 103 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- st. p. č. 322 o výměře 15 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- st. p. č. 323 o výměře 92 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- st. p. č. 324 o výměře 24 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- st. p. č. 325 o výměře 686 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- st. p. č. 326 o výměře 301 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- p. p. č. 38/3 o výměře 1590 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- p. p. č. 130/1 o výměře 4023 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- p. p. č. 130/2 o výměře 232 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- p. p. č. 130/3 o výměře 879 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- p. p. č. 130/4 o výměře 451 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- p. p. č. 130/5 o výměře 9 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- p. p. č. 135/1 o výměře 1739 m2, k. ú. Vlčí Hora;
- p. p. č. 135/2 o výměře 604 m2, k. ú. Vlčí Hora
Ing. arch. Martině Bártové a Ing. Martinovi Bártovi, Praha 10, 
Vršovické nám. 1012 za kupní cenu 244 000 Kč a doplacení 
zbývajícího měsíčního nájemného do prosince 2010 ve výši 17 
433 Kč za každý dosud neuhrazený měsíc roku 2010 a dodržení 
podmínky, že ze st. p. č. 291 nebude prodána část, na které 
je umístěna trafostanice, po oddělení geodetem nebude část 
pozemku s trafostanicí předmětem kupní smlouvy.
 
21. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 23 – 21/2010 
ZM ruší usnesení ZM č. 20 - 07 přijaté dne 10. 12. 2009. 

22. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 23 – 22/2010 
ZM schvaluje prodej přístavku na p. p. č. 217/1 (147 m2) a 
st. p. č. 217/1 o výměře 147 m2, k. ú. Krásná Lípa tak, jak je 
dáno Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1583 
- 61/2010, vyhotovený Ing. Janem Chroustem v Krásné Lípě 
dne 19. 5. 2010 a odsouhlasen Katastrálním úřadem dne 26. 5. 
2010, fi rmě ECON C&S, s. r. o., Praha 4, Na Dvorcích 12/284, IČ 
26172488, za cenu 10 000 Kč a následujících podmínek:
1) Firma provede hrubou opravu fasády - otluk a jádro - v ter-
mínu do 6 měsíců po podpisu kupní smlouvy. K zajištění prací 
bude složena na účet města vratná kauce ve výši 75 000 Kč.
2) Firma se zaváže zachovat průchod mezi objektem č. p. 506 a 
přístavkem dle zakreslení v plánku, který je nedílnou součástí 
kupní smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je prodáva-
jící oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
75 000 Kč.
3) Firma je obeznámena s tím, že pod částí přístavku protéká 
potok, vč. stavebně technického stavu a bude jej respektovat.
4) Průběh prací bude projednán a konzultován s majiteli sous-
edního objektu na st. p. č. 216/2 a 1479. 

23. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 23 – 23/2010 
ZM schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene zacho-
vání společné části nosné zdi, do které je zakotven spojovací 
krček nad průchodem, v případě odstraňování budovy č. p. 506 
ve prospěch jakéhokoliv vlastníka přístavku na st. p. č. 217/1 
podle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1583 - 
61/2010, vyhotoveného Ing. Janem Chroustem v Krásné Lípě 
dne 19. 5. 2010 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem dne 
26. 5. 2010. 
ZM schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene přístupu 
ve prospěch vlastníka objektu přístavku na st. p. č. 217/1 přes 
p. p. č. 3161, k. ú. Krásná Lípa. 

24. Výjimka 
Usnesení ZM č. 23 – 24/2010 
ZM schvaluje udělení výjimky z Postupu ve věci prodeje nemo-
vitostí § 10 bod 7b) ve věci prodeje objektu Vlčí Hora 141 včetně 
přilehlých pozemků a přístavku objektu Pražská 506/6, kdy 
žadatel nehradí kauci na odkoupení nemovitosti. 

25. Byty 
Usnesení ZM č. 23 – 25/2010 
ZM schvaluje přechod práv a závazků vyplývajících ze smlouvy 

o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2001/40/11 - 046 na byt č. 
26 v objektu Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a, mezi městem 
Krásná Lípa a Annou Gregorovou (v době uzavření smlouvy Zi-
movou) bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a na Beatrice 
Schierzovou bytem Hradec Králové, Jungmannova 1446/42. 

26. Přezkoumání hospodaření města za rok 2009 
Usnesení ZM č. 23 – 26/2010 
ZM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města 
Krásná Lípa za rok 2009 provedeného nezávislou auditorskou 
společností AUDIT OBCE s. r. o. Příbram - při přezkoumání neby-
ly zjištěny významné nedostatky. 

27. 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 23 – 27/2010 
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná 
Lípa pro rok 2010 v předloženém znění.  

28. Organizační složky města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 23 – 28/2010 
ZM schvaluje dodatky č. 1 zřizovacích listin organizačních 
složek města Krásná Lípa - 0360, 0362 Prodej nemovitostí a 
0375 EQUAL v předloženém znění. 

29. Organizační složky města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 23 – 29/2010 
ZM schvaluje dodatky č. 2 zřizovacích listin organizačních složek 
města Krásná Lípa - 0356 Radnice, 0357 Dům služeb, 0358 Ob-
jekty v pronájmu, 0373 Sociální péče, 0380 Správa majetku, 
0381 Nemocniční 6/1137, 0382 Nemocniční 12a/1149, 0389 
Centrální kotelna, 0395 DPS Krásná Lípa v předloženém znění. 

30. RELAX Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení ZM č. 23 – 30/2010 
ZM schvaluje dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organ-
izace RELAX Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.  

31. Hlavní zásady hospodaření RELAX Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení ZM č. 23 – 31/2010 
ZM schvaluje změnu Hlavních zásad hospodaření příspěvkové 
organizace RELAX Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 

32. Kostka Krásná Lípa, p. o. - 1. rozpočtové opatření 
Usnesení ZM č. 23 – 32/2010 
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření p. o. Kostka Krásná Lípa, 
dle předloženého návrhu.  

33. Kostka Krásná Lípa, p. o. - projekt 
Usnesení ZM č. 23 – 33/2010 
ZM schvaluje realizaci projektu p. o. Kostka Krásná Lípa s náz-
vem S rodiči do školky ve výši 215 tis. Kč. Projekt je zaměřený na 
předškolní přípravu dětí, je realizován se ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 
p. o. a podpořen z MŠMT částkou 150 tis. Kč tj. 70% nákladů 
projektu. 

34. Návrh nového územního plánu 
Usnesení ZM č. 23 – 34/2010 
ZM se seznámilo s návrhem grafi ckého zpracování nového 
územního plánu a bere tento dokument na vědomí. 

35. Kupní smlouva na pozemky pod cyklostezkou 
Usnesení ZM č. 23 – 35/2010 
ZM schvaluje kupní smlouvu s fi rmou Benzina s. r. o., IČ 
60193328, Na Pankráci 1683/127, Praha 140 00, na pozemky 
u čerpací stanice v ulici Pražská, Krásná Lípa, na kterých je vy-
budovaná cyklostezka. Cena je stanovena dle odhadu na částku 
6 920 Kč. 

36. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
k el. síti 
Usnesení ZM č. 23 – 36/2010 
ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného zařízení k distribuční soustavě s fi rmou ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Současně bude uzavřena 
i smlouva o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 1948, k. ú. 

Krásná Lípa, do max. výměry 20 m2 pro výstavbu distribuční 
trafostanice. 

37. Nové zemní kabelové vedení  
Usnesení ZM č. 23 – 37/2010 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro výstavbu nového 
zemního kabelového vedení nízkého napětí od trafosta-
nice v ulici Smetanova na p. p. č. 239, k. ú. Krásná Lípa, 
k objektům Pražská 278/4 a Křinické náměstí 255/5, ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, Děčín, dle 
předložené jednoduché dokumentace. 

38. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene 
Usnesení ZM č. 23 – 38/2010
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s 
fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 27232425, 
na uložení zemního kabelu NN do místní komunikace v ulici 
Studánecká u č. p. 666. 

39. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene 
Usnesení ZM č. 23 – 39/2010 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s 
fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, I4 27232425, 
na uložení zemního kabelu NN do místní komunikace v ulici E. 
Krásnohorské pro nový dům p. Doudy. 

40. Prevence kriminality 
Usnesení ZM č. 23 – 40/2010 
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v Pro-
gramu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010 na projekt 
Zapojení neorganizované mládeže do činnosti T - klubu a na 
vybavení mezi městem Krásná Lípa a Ústeckým krajem, dle 
předloženého návrhu. 

41. Obecně závazné vyhlášky 
Usnesení ZM č. 23 – 41/2010
ZM schvaluje OZV č. 1/2010, kterou se mění OZV č. 2/2005, 
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem na území města 
Krásná Lípa.
ZM schvaluje OZV č. 2/2010, kterou se mění OZV č. 3/2006, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města Krásná Lípa. 

42. Zakladatelství o. p. s. České Švýcarsko 
Usnesení ZM č. 23 – 42/2010
ZM projednalo dopis hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové 
a stanovisko právního zástupce města ve věci vstupu čtvrtého 
zakladatele o. p. s. České Švýcarsko.
ZM ukládá radě města řešit s ostatními zakladateli možnosti 
zapojení Ústeckého kraje do aktivit v Českém Švýcarsku. 

43. Diskuse členů ZM 
Usnesení ZM č. 23 – 43/2010 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z 
diskuse členů ZM:
Josef Myšák – požádal o nové lavičky k bývalé čističce odpad-
ních vod
Ing. Radana Michlíková – vrácení se k možnosti instalace 
markýzy ve Sportbaru a rozšíření venkovního posezení.

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart

Místostarostka: Jana Gálová   

Ověřovatelé: 
Miroslav Brabník 

Ing. Josef Chudoba
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MAMAS & PAPAS
pondělí 19.7. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě řeší otázky rodičovství. Režie 
Alice Nellis. 110 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

ROBIN HOOD
středa 21.7. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Nově zfi lmovaná legenda o Robinu Hoodovi, který bohatým bral a chudým dával. Tentokrát v režii Ridleyho Scootta v hlavní 
roli s Russelem Crowem a Cate Blanchettovou. 148 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

PRINC Z PERSIE
pondělí 26.7. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Pouliční dareba Dastan je za odvahu v boji adoptován králem jako jeho syn a budoucí dědic. Z cest si přiveze tajemný arte-
fakt, starověkou Dýku času...  116 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

TO BYL zítra FLÁM
středa 28.7.od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Čtyři kamarádi ze studentských let, zklamaní svým současným životem, se rozhodnou si oživit ideály z mládí. Netuší ovšem, 
že dostanou šanci svou budoucnost změnit. 100 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Zmizelé Sudety na 
Kostelním vrchu

Fotografi cká soutěž pro mladé fotografy

FOTOSOUTĚŽ: Znáte opravdu Krásnou Lípu?Použité baterie 
do koše nepatří

Kytarový koncert na 
vlakovém nádraží 

Dny Českého Švýcarska 
2010 v Krásné Lípě

České Švýcarsko,o.p.s. si Vás dovoluje pozvat 
na vernisáž výstavy Zmizelé Sudety spojené s 
koncertem a autorským čtením na Kostelním vrchu 
a v Galerii Továrna v Krásné Lípě. Vše se uskuteční 
v sobotu 24. července od 18:00. Přesně v 18:00 
bude v Galerii Továrna zahájena výstava Zmizelé 
Sudety, které se zúčastní sám autor fotografi í 
i knihy o Zmizelých Sudetech Petr Mikšíček. O 
hodinu později se pak na kostelním vrchu odehraje 
koncert landscape folk Petra Linharta, autora 
alba Sudéta, následovat bude autorské čtení 
děčínského básníka a prozaika Radka Fridricha.

V rámci Evropského roku boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení 2010 skupina PES ve Výboru 
regionů zahájila fotografi ckou soutěž pro mladé 
Evropany ve věku 18-30 let, nazvanou „Hledání 
solidarity“. 
Fotografi cká soutěž má za cíl propagovat 
společnost, která podporuje a zlepšuje kvalitu 
života, sociálního blahobytu a rovných příležitostí 
pro všechny. Soutěž končí 30. září 2010. Mladí 
amatérští fotografové jsou vyzváni, aby dali 
dohromady fotodokumentaci obsahující 
3 až 6 snímků z jejich měst či regionů ilustrující 
iniciativy na pomoc nejchudším vrstvám 
obyvatelstva, a tím přispěli k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení. 

Porota, složená ze členů skupiny PES Výboru 
regionů, zastupující místní a regionální orgány 
v celé EU a profesionální fotografy vybere tři 
vítěze. Veřejnost bude moci vybrat čtvrtého 
vítěze prostřednictvím on-line hlasování na 
internetových stránkách skupiny PES, která bude 
probíhat od 3. do 10. listopadu 2010. Všichni 
vítězové budou v listopadu pozváni do Bruselu, 
aby se zúčastnili semináře o boji proti chudobě 
v Evropě, během něhož jim bude udělena jedna 
z několika hmotných cen zahrnujících profesionální 
fotografi cké vybavení. 
Pro více informací o soutěži, vstupní požadavky 
a ceny, můžete navštívit webové stránky skupiny 
PES ve VR na www.pes.cor.europa.eu 

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 desíti dnů od vydání Vikýře 
správně odpoví na otázku, připíše svoji adresu 
a odpověď odevzdá v informačním středisku 
na náměstí, nebo ji pošle na e-mailovou adresu 
milansudek@seznam.cz, bude zařazen do losování.

Na fotografi i z minulého čísla byla novorenesanční 
budova městského úřadu a pošty, která byla 
postavena v letech 1899 – 1900 jako spořitelna. 
Obrázek byl pořízen ze směru od školy (na bývalou 
lodžii).
Cenu - upomínkové předměty – získávají: Jan Vala, 
Walter Heene a Denisa Conway z Anglie.
Víte, kde jsme fotografovali tentokrát?

Město Krásná Lípa ve spolupráci se společností 
PRO EKO Varnsdorf s. r. o. a spolu se společností 
ECOBAT pořádá propagační akci k podpoře sběru 
a třídění použitých baterií. V rámci Dnů Českého 
Švýcarska se pokusíme překonat národní rekord 
ve sběru použitých baterií např. z MP3 přehrávačů, 
z elektrických hraček a jiných spotřebičů. Přijďte 
na akce, které se konají v Krásné Lípě 4. září 2010 
a již nepotřebnou baterii použijte jako vstupenku. 
Třeba večerní koncert Marka Ebena za to jistě stojí.

V neděli 18. července od 17:00 se na vlakovém 
nádraží v Sebnitz uskuteční kytarový koncert 
Ingo Halamy a Stanislava Barka. Ingo Halama 
bydlí ve městě Sebnitz a kdo ho již slyšel, ví, co 
dokáže pomocí kytary a techniky vykouzlit za 
melodie a zvuky. „Kytarový mistr Čech“, kytarista 
Stanislav Barek, organizuje již léta koncerty na 
území České republiky se zahraničními kytaristy. 
Akce je součástí cyklu „2hlas“, který je prezentován 
kulturně vzdělávacím sdružením Kinoclub Sebnitz 
– Dolní Poustevna ve spolupráci s městy Sebnitz 
a Dolní Poustevna.

Letošní, v pořadí již šesté, Dny Českého Švýcarska 
se uskuteční ve dnech 3. - 5. září 2010 v Krásné Lípě. 
Jejich součástí letos bude i V. Mezinárodní folklorní 
festival Tolštejnského panství, Sraz motocyklů 
Čechie Böhmerland, Staročeský jarmark, 
Parkmaraton 2010 a Koncert pro přírodu. 
Koncert pro přírodu se koná u příležitosti 
10. výročí založení Národního parku České 
Švýcarsko. V jeho průběhu vystoupí jako předkapela 
skupina Botafogo, hlavním hostem je pak 
skupina Bratří Ebenů. Programem bude provázet 
moderátor a popularizátor vědy Vladimír Kořen. 
Symbolickým vstupným na všechny akce jsou 
použité baterie. Jejich sběrem se pokusíme 
překonat národní rekord ve sběru použitých baterií. 
Jako tradičně je akce pořádána ve spolupráci řady 
partnerů – Státní fond životního prostředí ČR, 
Ministerstvo životního prostředí ČR, město Krásná 
Lípa, Správa Národního parku ČŠ, OPS České 
Švýcarsko, FS Lužičan, Agentura pro Lípu, o. s. 
a dalších. 

í á á í Č
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Posledním společným setkáním českých a němec-
kých dětí v tomto školním roce byla výprava do 
indiánské vesničky Růžová. Ihned po příjezdu jsme 
se přivítali nejen s kamarády a jejich učitelkami z 
Německa, ale i s Indiány, kteří se nás ochotně ujali a 
vysvětlili dětem, co si pro ně zajímavého připravili. 
Než se děti „proměnily“ v malé Indiány a Indiánky, 
posilnily se dobrou svačinou v indiánském týpý, a 
pak už natěšené následovaly své velké náčelníky.
Děti si prohlédly vesničku, obydlí, zbraně, měchy z 
kůže, hudební nástroje a jiné předměty potřebné k 
životu a lovu zvěře. Na dalším stanovišti ukázal „vel-
ký Apač“ dětem ručně malované obrázky Indiánů 
žijících v Severní Americe, jejich mapy a naučil děti 
některé Indiány pojmenovávat. Poté následovala 
pozvánka do divadla. Děti se usadily v týpý a pozor-
ně sledovaly za doprovodu písní a hry na nástroje 

tanec Indiánů a improvizovaný příběh lovu orla a 
bizona. Aby se děti také vydováděly, na konci před-
stavení si společně všichni zatancovali a zasoutěžili. 
Děti se rozdělily do smíšených dvojjazyčných sku-
pin a  zasoutěžily si ve střelbě na cíl lukem a šípy, 
a lovily „želvičky“ na provázku. Nebylo vítězů ani 
poražených, neboť všichni prokázali sportovního 
ducha a za odměnu dostali bizoní žvýkačky. Na 
závěr se chlapci a holčičky, bez rozdílu národnosti, 
nechali pomalovat pestrými barvami. No - zkrátka 
chtěli také vypadat jako opravdoví Indiáni a Indián-
ky, se kterými strávili celé dopoledne. Velice zajíma-
vé a netradiční bylo sledování  způsobu rozdělávání 
ohně bez pomoci zápalky, na kterém závisel oběd v 
přírodě. Povedlo se! Vlastnoručně opečený buřtík s 
kečupem a chlebem chutnal dvojnásob. 
Z vydařeného výletu a přáním hezkých prázdnin 

jsme se vraceli do svých školek. V autobusu jsme 
měli trošku obavy, zda nás maminky a tatínkové 
poznají. Věřte, domů jsme odešli všichni.

(Za MŠ Sluníčko, Martina Kucerová)

1.B 
Eliška Čermáková Za výborný prospěch
Michala Hanušáková Za výborný prospěch
Patrik Hladík Za výborný prospěch
Natálie Klitschová Za výborný prospěch
Tomáš Krčmář Za výborný prospěch
Eva Novotná Za výborný prospěch
Karolína Pavlíková Za výborný prospěch
Daniel Pfeifer Za výborný prospěch
Petr Staněk Za výborný prospěch
1.A 
Andrea Boštíková Za výborný prospěch
Jan Heene Za výborný prospěch
Štěpánka  Marholdová              Za výborný prospěch
Adéla Pavlíčková Za výborný prospěch
Dominik Plot Za výborný prospěch
Jaroslav Svátek Za výborný prospěch
2.A 
Viktorie Jäckelová Za výborný prospěch
Barbora Koubková Za výborný prospěch
Kristýna Králíková Za výborný prospěch
Bára Myšáková Za výborný prospěch
Martin Novák Za výborný prospěch
Jiří Semelka Za výborný prospěch
Daniel Tůma Za výborný prospěch
Daniel Tůma Za výborný prospěch
3.B 
Dana Caklová Za výborný prospěch
Petr Kaštánek Za výborný prospěch
Martin Nguyen Za výborný prospěch
Tomáš Rýsler Za výborný prospěch
Bára Bartošová za práci v kroužku
Václav Richter za práci v kroužku
2.B 
Jaroslav Juna Za výborný prospěch
Klára Procházková Za výborný prospěch
Beáta Vychodilová Za výborný prospěch
3.A 
Josef Antonín Čapek                  Za výborný prospěch
Jana Dusková Za výborný prospěch
Kateřina Koubková Za výborný prospěch
Klára Maixnerová Za výborný prospěch
Josef Švajcr Za výborný prospěch
Pavel Plaček  Za výborný prospěch 

a aktivitu ve sběru
6.A 
Barbora Černá Za výborný prospěch a 

pomoc třídnímu učiteli

Jakub Virgler Pomoc třídnímu učiteli
Eliška Halušková Pomoc třídnímu učiteli
4.B 
Libor král  Za výborný prospěch
Filip Salov Za výborný prospěch
Klára Řežábková Za výborný prospěch
Michal Šlof Za výborný prospěch
Jan Kaipr Za celoroční pomoc učiteli
Kristián Goldberg Za celoroční pomoc učiteli
5.A 
František Čapek       Za výborný prospěch a chování
Kristýna Staň ková    Za výborný prospěch 

a chování
Adriana Marschnerová              Za výborný prospěch 

a chování
Viktoria Marschnerová              Za výborný prospěch 

a chování
Matěj Pavlíček  Za výborný prospěch
Lukáš Hrneček  Za výborný prospěch
Dominik Cempírek  Za výborný prospěch
Aleš Suchý  Za výborný přístup 

ke školní práci
4.A 
Kristýna Vaňková Za výborný prospěch
Zuzana Brzáková Za výborný prospěch
9.B 
Michal Richter Za velmi dobrý prospěch
8.B 
Michaela Lešková Za velmi dobrý prospěch
Milan Pešír Za velmi dobrý prospěch
Jiří Šťastný Za velmi dobrý prospěch
Žaneta Vítková Za velmi dobrý prospěch
5.B 
Kateřina Bedrníčková Za velmi dobrý prospěch
Tomáš Bureš Za velmi dobrý prospěch
Jonáš Čejka Za velmi dobrý prospěch
Kateřina Černá Za velmi dobrý prospěch
Veronika Dolejší Za velmi dobrý prospěch
Martin Fritsche Za velmi dobrý prospěch
Tereza Langová Za velmi dobrý prospěch
Michaela Erbanová Za velmi dobrý prospěch
8.A 
Filip Kolář Za vzorný přístup k ochraně životního 

prostředí
Radka Hlaváčková Za vzorný přístup k ochraně 

životního prostředí 
a za samé jedničky

Veronika Vaňková Za samé jedničky

7.roč. 
Veronika Pustajová Za samé jedničky
Patrik Vondráček Za samé jedničky
Erika Denisovová Za velmi dobrý prospěch
Anna Fritsche Za velmi dobrý prospěch
Jana Králová Za velmi dobrý prospěch
Jaroslav Matějka Za velmi dobrý prospěch
Michaela Vychodilová        Za velmi dobrý prospěch
9.A 
Ladislav Hryzák Za velmi dobrý prospěch
Jan Šťastný ZA SAMÉ JEDNIČKY
6.B 
Denisa Horáková Za výborné plnění funkce 

služby během školního roku.
Nikola Müllerová Za výborné plnění funkce 

služby během školního roku.
Hana Šrejmová Za velmi dobrý prospěch
Petra Šrejmová Za velmi dobrý prospěch
Vít Baran Za velmi dobrý prospěch

Poděkování paní učitelce Alferyové za výbornou práci se třídou 4.B, 
objektivní hodnocení a vřelý přístup jak k žákům tak k rodičům. Ať se jí v 

„novém“ působišti daří. 

VYSVĚDČENÍ

Zase bude vysvědčení, 

co se na něm asi změní?

Budou samé jedničky, 

pro kluky a holčičky?

Uvidíme brzičko,

co zkazili jsme maličko. 

Jestli bude dvojka, 

nebo třeba trojka.

Ale ať tak, nebo tak, 

k učitelce padne zrak, 

za známky jí děkujeme, 

z jedniček se radujeme. 

(Jiřina Křížová 6.B)

Indiánskou stezkou

k b l říd í č l

A jak to nakonec dopadlo?
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Od 1. července do 31. srpna 2010  se opět rozjede  

i ve všední dny prázdninový vlak na trase Rumburk 

– Krásná Lípa - Zahrady – Panský – Brtníky – 

Mikulášovice – horní, střední a dolní nádraží.

„V rámci základní dopravní obslužnosti bylo na trati 

provozováno dopravní spojení pouze o víkendech 

a proto se zainteresované obce a naše společnost 

jako manažer turistické destinace dohodly a učinily 

kroky k tomu, aby se tento spoj obnovil“ vysvětlil 

David Pastva ze  společnosti České Švýcarsko 

a dodává: „Jedná se totiž o turisticky atraktivní 

spojení do Národního parku České Švýcarsko - 

jednotlivé stanice jsou ideální jako výchozí body 

pro řadu výletů jako např. Brtníky a Kyjovské údolí, 

rozhledny Vlčí hora, Tanečnice, Weifberg apod. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat hlavně obcím 

a městům Rumburk, Krásná Lípa, Staré Křečany 

a Mikulášovice, Dolní Poustevna, které se kromě 

naší společnosti fi nančně podílí na zajištění 

provozu. Stejně tak pevně věříme v udělení 

příspěvku z fondu hejtmanky Ústeckého kraje. 

Žádost byla podána na jaře tohoto roku.“

Pár praktických informací k prázdninovému 

spojení:

Vlak zastavuje všude (na všech jejich jízdou 

dotčených stanicích a zastávkách trati číslo 081 

a 084).

Jezdí v pracovní dny červenec a srpen.

Sobotní a nedělní spoje jezdí na daném úseku 

celý rok.

Vlakem do Českosaského Švýcarska 
- o prázdninách každý den!

Celoro n : So+ Ne a svátky 
 
Mikulášovice dolní nádraží 8:24 10:30 12:24p 14:45p 15:48p 17:36p 19:36 
Mikulášovice st ed 8:29 10:35 12:29 14:50 15:53 17:41 19:41 
Mikulášovice horní nádraží 8:34 10:40 12:34 14:55 15:58 17:46 19:46 
Brtníky 8:39 10:45 12:39 15:00 16:03 17:51 19:51 
Panský 8:45 10:51 12:45 15:06 16:09 17:56 19:56 
Zahrady u Rumburka n n n 15:10 16:13 n n 
Krásná Lípa n n n 15:19* 16:23* n n 
Staré K e any 8:48 10:54 12:48 n n 17:59 19:59 
Dolní K e any 8:51 10:57 12:51 n n 18:02 20:02 
Rumburk 8:55 11:01 12:55 15:25 16:29 18:06 20:06 
 
 
Rumburk 7:47 9:25 10:25 12:57 14:53 16:47 18:47 
Dolní K e any 7:50 n n 13:00 14:56 16:50 18:50 
Staré K e any 7:54 n n 13:04 15:00 16:54 18:54 
Krásná Lípa n 9:37* 10:37* n n n n 
Zahrady u Rumburka n 9:42 10:42 n n n n 
Panský 8:00 9:50 10:50 13:10 15:07 17:00 19:00 
Brtníky 8:03 9:53 10:53 13:13 15:10 17:03 19:03 
Mikulášovice horní nádraží 8:08 9:58 10:58 13:18 15:15 17:08 19:08 
Mikulášovice st ed 8:13 10:03 11:03 13:23 15:20 17:13 19:13 
Mikulášovice dolní nádraží 8:18 p10:08 p11:08 p13:28 15:25 17:18 19:18 
 
Tipy na p ší výlety od vlak  
Mikulášovice st ed – Weifberg – Hinterhermsdorf – Königsplatz – Vysoká Lípa (Bus 
sm r/Richtung D ín nebo Krásná Lípa) 
Brtníky – Šternberk – Kyjovské údolí – Krásná Lípa 
Rumburk – Dymník – Vl í hora – Panský 
Dolní Poustevna – Sebnitz – Tane nice – Mikulášovice 
Mikulášovice – Weifberg – Obere Schleuse – Kyjovské údolí – Sn žná - Zahrady 

Jízdní ád 
 
1.7. – 31. 8. 2010 - pracovní dny 
Stanice Odjezd 
  
Rumburk 9:25 
Krásná Lípa 9:37* 
Mikulášovice dolní nádraží p10:08 
  
Mikulášovice dolní nádraží (p)10:11
Krásná Lípa 10:45 
Rumburk 10:51 
  
Rumburk 13:25 
Krásná Lípa 13:37* 
Mikulášovice dolní nádraží 14:08 p 
  
Mikulášovice dolní nádraží p15:48 
Krásná Lípa 16:23* 
Rumburk 16:29 
*P ípoj z / do D ína 
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Červen byl pro krásnolipské kickboxery velice náročný měsíc plný dřiny, 

odříkání, tvrdých tréninků a taky tvrdých zápasů. 4.června se ve Smržovce 

konal Galavečer kickboxu. Liberecký Bicom fi ght centrum a Jablonecký Iron 

Fighters dali dohromady tým kickboxerů a vyzvali vybrané borce z celé ČR. 

Mezi pozvanými byli i čtyři zástupci KBC Krásná Lípa.

Hned v prvním zápase galavečera nastoupil za Krásnou Lípu Marek Fuksa proti 

domácímu Michalu Vránovi. Vrána se vrátil z tréninkového campu v Thajsku 

a tak si hodně věřil, ale my jsme byli na ,,thaiský styl“ připraveni a Mára mu 

dal jasně najevo, kdo je v ringu pánem a vyprovodil ho z ringu poměrem 3:0 

na body. Pak nastoupil ke svému prvnímu zápasu 10letý Láďa Grundza proti 

2násobnému mistru republiky Patriku Záděrovi. Láďa se svého slavnějšího 

soupeře nezalekl a předvedl pro diváky nádherný zápas plný boxerských 

výměn. Názor publika, můj, a nakonec i domácího trenéra byl,že zápas skončil 

nerozhodně, ale rozhodčí z nepochopitelných důvodů vyhlásili vítězem 

domácího Patrika Záděru - škoda. Láďa ukázal,že je perspektivní borec a 

pokud nepoleví v tréninkovém úsilí, může v bojových sportech dosáhnout 

v budoucnu velkých úspěchů. K dalšímu duelu v K-1 nastoupil za nás Míša 

Málek proti dalšímu absolventovi ,,thai campu“ Davidu Tobiškovi a znovu jsme 

potvrdili, že nám tenhle obávaný styl nevadí. Míša celý 

zápas jasně bodoval, povedlo se mu několik kopů na hlavu 

soupeře a pracoval perfektně i boxerskými kombinacemi. 

Znovu se ale potvrdilo, že tenhle večer není regulérním 

střetnutím dvou týmů, kde vyhraje ten lepší. Rozhodčí 

znovu ukázali svoji neschopnost rozhodnout podle 

pravidel a z nepochopitelných důvodů opět prohlásili za 

vítěze domácího borce, který za nic nemohl a po zápase 

se přišel za výrok rozhodčích omluvit. David je sportovec a 

takovéhle vítězství ho určitě netěší. K poslednímu zápasu 

nastoupil za nás Jan Török proti domácímu favoritovi Pavlu 

Ševčíkovi a ten bohužel svoji roli favorita potvrdil. Honza byl 

po kopu na hranici pravidel odpočítán v 1.kole K.O. I když 

jsme  z galavečera odjížděli rozčarováni, večer měl hlavní 

význam v tom, že byl poslední prověrkou našich borců 

před MČR a taky v tom, že se můžeme směle postavit proti 

celkům z krajských a okresních měst.

26.června se konalo Mistrovství České republiky v Praze a 

KBC Krásná Lípa tam měl své 3 zástupce. Ve váze do 91kg 

ve fullcontactu náš Josef Vodák prohrál v boji o postup do 

semifi nále s pozdějším bronzovým medailistou  Alešem 

Zelenkou z Pardubic. Podal dobrý výkon, ale na soupeře 

to nestačilo. Míša Málek v K-1 v boji o bronzovou medaili 

prohrál z borcem arménského původu bojujícím za Grasel 

Gym Praha Mkrtchyjanem Haykem, ale jeho nasazení a 

bojovnost zaslouží obdiv a uznání. Prohrál zaslouženě 

3.0 na body a obsadil pěkné 4.místo. Ve váze do 75kg v 

K-1 nastoupil náš současný  nejlepší a nejtalentovanější, 

teprve 20 letý bojovník Marek Fuksa. Ten nejdříve porazil 

trojnásobného mistra České republiky Lukáše Šimka 

z SKP Rapid Plzeň a to s přehledem 3.0 na body. Velké 

překvapení pro publikum i pro samotného Šimka a obrovská radost v našem 

rohu. Dalším soupeřem v boji o postup do fi nále mu byl favorizovaný domácí 

borec nastupující za KTSO Praha Tomáš Kubín (další thaiboxer). Mára ho vůbec 

k ničemu nepustil a i když soupeř bojoval celým srdcem a podal statečný 

výkon, musel se vyrovnat s prohrou 3.0 na body. A jsme ve fi nále! Tam na nás 

čekal soupeř z nejtěžších a na domácí scéně v amatérském ringu už několik 

let neporažený dvojnásobný mistr ČR,vítěz Czech Open, vítěz Slovak Open 

a bronzový medailista z mistrovství světa Pavel Hennrich ze Smash Gymu 

Olomouc. Tento soupeř byl nad naše síly a po pravém háku na spánek byl 

Mára odpočítán v 1.kole K.O. Naštěstí se to obešlo bez následků a  při cestě 

byla  v autě veselá nálada. Stříbrný pohár z Mistrovství České republiky a hezké 

čtvrté místo je slušný výsledek, když uvážíme, že proti nám nastupují borci z 

takových velkých měst jako je Praha,Plzeň,Olomouc,Liberec,Jablonec apod. 

Nyní krásnolipské kickboxery čeká příprava na nejprestižnější tuzemský turnaj 

mezinárodní Mistrovství České republiky CZECH OPEN,které se koná v září v 

Olomouci. Zájemci o tento sport se mohou dostavit vždy v pondělí a ve středu 

od 17.45, trénujeme v budově MěÚ, vchod zezadu, na dveřích je štítek. Sportu 

zdar a kickboxu zvlášť.                       (MD)

Bez nejlepších závodníků odjeli krásnolipští 

zápasníci na tradiční turnaj „Pohár Žitného 

ostrova“ do slovenské Dunajské Stredy. No a jak 

se naši chlapci po příjezdu, registraci a ověřování 

hmotnosti zatvářili? Většině z nich, a to ještě 

nezápasili, se rozklepala kolena.

Účast 289 závodníků z 11-ti států byla sice podle 

vyjádření pořadatelů poměrně slabá, ale co se 

kvality týkalo, poznat to nebylo.Z každého státu 

přijeli skutečně ti nejlepší.

Navíc naše výprava byla oslabena o tři závodníky, 

kteří patří mezi ty lepší – Josefa Čapka, Jakuba 

Jäckela a Rolanda Pfeifera. Náhradní závodníci 

zatím na tento typ turnajů prostě nemají.

Velkou smůlu měli tentokrát i naši nejlepší - Marek 

Virgler narazil ve své hmotnosti na 27 soupeřů. 

František Čapek jich měl pouze o dva méně. Zápasil 

dobře, na fi nále to ale tentokrát nebylo. Za snahu a 

bojovnost ho ovšem lze pochválit, stejně jako Jana 

Kubáně a kupodivu i Štěpána Mráze.

Turnaj nesplnil očekávání co se výsledků týče. Splnil 

ale to, co svým svěřencům stále trenéři zdůrazňují. 

Turnaje tohoto typu nejsou turnaje na úrovni kraje 

a soupeři z Bulharska, Slovinska nebo Maďarska 

nejsou zápasníci z Kamenického Šenova nebo 

Meziboří. Jedno si proto chlapci slíbili. Pokud nás 

za rok pořadatelé opět pozvou, tak se chtějí svým 

soupeřům co do výkonnosti skutečně vyrovnat. 

Doufáme, že to mysleli opravdu vážně. Někteří na 

to předpoklady skutečně mají. Záleží pouze na nich. 

Vždyť i v malých klubech vyrůstají velcí sportovci.

No a co závěrem? Velké poděkování vedení základní 

školy, které nám účast na tomto turnaji umožnilo.

Jménem chlapců děkujeme. 

(Jan Durec)

Krásná Lípa má vícemistra ČR v kickboxu

Na Evropu nestačili


