
Až do loňského roku kralovaly mezinárodnímu 
cyklistickému závodu žen Tour de Feminin Němky 
a Rusky. Letos jejich nadvládu zakončila Australan-
ka Amanda Spratt, která do závěrečné páté etapy 
nastoupila ve žlutém trikotu vedoucí závodnice a 
udržela ho až do konce, čímž  se stala sedmnáctou 
vítězkou závodu v pořadí. Německým závodnicím 
patřilo alespoň vítězství v poslední etapě, když še-
stadvacetičlennou skupinu přivedla do cíle Romy 
Kasper startující za německý národní tým.
Závodnice letos ujely čtyři sta dvanáct kilometrů 
za necelých dvanáct hodin a druhou v pořadí Rus-
ku Natalyu Boyarskayu od vítězství dělilo pouhých 
dvacet sekund. Třetí Larisa Panková na Amandu 
Spratt ztrácela necelou minutu. Předloňská vítězka 
a v loňském roce druhá Ruska Aleksandra Burchen-
ko se letos musela spokojit až se sedmým místem 
celkového pořadí. 
Do cíle poslední etapy dojelo dvaadevadesát zá-
vodnic z celkových sto jednašedesáti a jedinou 
českou závodnicí v cíli byla Lucie Macíková. Největ-
ší ovace ovšem sklízela Holanďanka Masha Pijne-
nborg startující za český Mix team, když v sobotní 
odpolední půl etapě dokázala zvítězit. V poslední 
etapě dojela na osmém místě, získala předpolední 
vrchařskou prémii na Vápence a v celkovém pořadí 
si vyjela páté místo.
Výsledky jednotlivých etap, celkové výsledky a fo-
togalerie, které jsou průběžně doplňovány najdete 
na stránkách závodu www.tourdefeminin.com.

(vik)

V polovině června se v Lovosicích konalo Mistrov-
ství České republiky v kickboxu. Za KBC Krásná Lípa 
zde bojovalo pět závodníků. Poprvé v historii byla 
na domácí scéně vypsána kategorie masters nad 40 
let - za náš oddíl nastoupil trenér klubu Milan Du-
šek a získal pro náš oddíl první titul, když ve fi nále 
porazil na body Miloše Zerzána z Vysokého Mýta. 
V kategorii mladší žáci nastoupil Ládik Grundza a 
vybojoval bronz, když porazil Panušku z Plzně a v 
semifi nále podlehl těsně na body pozdějšímu vítězi 
Záděrovi z Jablonce nad Nisou. Čekali jsme víc, a 
tak Ládik nastoupil ještě do kategorie starší žáci, a 
tam v semifi nále porazil reprezentanta ČR Vanku z 
Běhařova, ale ve fi nále prohrál vlastní vinou o jeden 
bod s Bartůňkem z Příbrami. Takže Ládik stříbro a 

bronz. 
V těžké váze v mužích nastoupil Pepa Vodák proti 
Vojíkovi z Lovosic, a i když podal dobrý výkon, na 
soupeře to tentokrát nestačilo a bylo to bez medai-
le. Vítěz Národního poháru Jiří Diviš prohrál v sou-
boji o bronz s Procházkou z Prahy a bylo to taky bez 
medaile. Škoda utkání bylo hodně vyrovnané, ale 
soupeř byl, nutno uznat, přece jenom o něco lepší. 
V kategorii veteráni 35 až 40 let nastoupil za náš 
klub Roman Forejt a ten získal stříbro, když ve fi nále 
podlehl Menclíkovi z Vysokého Mýta. 
Celková bilance ze šampionátu je tedy 1 zlatá, 2 stří-
brné a 1 bronzová. 
Sportu zdar a kickboxu zvlášť. 

(MD) 
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Tour de Feminin kralovala 
Australanka

Máme mistra České republiky 
v kickboxu!
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Počasí v Krásné Lípě - červen 2011
Měsíc červen byl v Krásné Lípě poměrně stabilním 
měsícem. V prvních dnech nám ukázal, jak by asi 
mělo léto vypadat. Odpolední teploty v první de-
kádě se pohybovaly kolem 23°C. V termínu 3 – 5.6 
dokonce nad 26°C. To ale bylo z teplých letních dnů 
všechno. V dalších dnech se občas zatáhlo a přichá-
zely přeháňky a bouřky, které naštěstí nebyly nikte-
rak srážkově vydatné. Právě bouřky mají na celkový 
měsíční úhrn zásadní vliv. Oblačnost a přeháňky 
srážely odpolední teploty až do konce měsíce, a tak 
se odpolední teploty pohybovaly jen kolem 20°C. 
Za projasněných nocí nebyl však výjimkou pokles 
teploty pod 10°C. V Krásné Lípě napršelo celkem 
66,7 mm srážek, což je slabě pod normálem.

Červen 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota 14,8°C 15,0°C 12.9°C
Maximální teplota 26,5C 26,5°C 25,1°C
Minimální teplota -1,4°C 5,1°C 1,6
Maximální vlhkost 100% 97% 99%
Minimální vlhkost 23% 35% 33%
Maximální poryv větru 15 m/s 19 m/s 16
Úhrn srážek66,7 mm 62 mm 142

Počet dnů letních (maximální denní teplota vystou-
pila nad 25,0°C): 4

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

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 18.7. 2011 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 21.7. 2011 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 1.8. 2011 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 4.8. 
2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3 a nově také na MěÚ, dveře č. 5.
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.

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

- 16. – 17. 7. 2011 MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná, tel.: 412 539 298
- 23. – 24. 7. 2011 MUDr. Křemenová Alena , Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539 
- 30. - 31. 7. 2011 MUDr. Vladimír Vojtěch, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216

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

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 

Během prázdnin právní poradenství nebude. Zájemci se mohou objednat až na 5.9.2011 od 17 hod.

Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. 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: 
Musím jako oprávněný z věcného břemene žádat majitele parcely předem o každý vstup, nebo mám 
možnost vstupu či vjezdu podle potřeby?

Odpověď:  
Pokud jste oprávněn z věcného břemene vstupovat či vjíždět na pozemek, tedy je na cestu přes pozemek 
zřízeno věcné břemeno, nemusíte žádat předem o každý vstup. Naopak – ten povinný, váš soused, je povinen 
prostě průjezd kdykoliv umožnit. Budete-li s tím mít potíže, nezbude Vám než přesvědčit souseda tím, že mu 
to někdo jiný vysvětlí, určí jako nespornou povinnost. Ten někdo jiný je samozřejmě soud a posléze i výkon 
rozhodnutí ukládáním pokut (které připadnou státu).
V takovém případě doporučuji v klidu se se sousedem dohadovat takto: Vy si myslíte, že na průjezd máte 
nárok. Víte, že on si myslí opak. Tak se tedy zeptejte, zda je ochoten (protože si myslí něco jiného) se s Vámi 
písemně domluvit na tom, že vy podáte žalobu k soudu, a ten soud Váš spor rozhodne. 
Smysl takové písemné dohody spočívá v tom, že se zbytečně nerozhádáte. Do takové dohody napíšete: Já 
si myslím, že mám nárok na průchod a průjezd (kudy), soused si myslí, že ne, tak jsme se dohodli, že tento 
náš spor rozhodne soud. A s tímto papírem pak si vzájemně budete mávat před očima a říkat si. „Jinak 
se kamarádíme, ale tady se prostě nemůžeme shodnout, stejně jako se neshodneme na tom, zda lepší 
fotbal hraje Sparta či Slavie. Někdo jiný, mimo nás a za nás, rozsekne náš spor – přesto však můžeme spolu 
chodit na pivo.“ Tento uvedený návrh si prosím pamatujte ve všech sousedských sporech – je to určité řešení 
vašich vzájemných vztahů. Vždyť určitě existuje celá dlouhá řada věcí, kde se se sousedy či s někým jiným 
neshodnete. Ale mohli byste se shodnout alespoň na tom, že Váš spor rozhodne někdo jiný – a nemusí to 
být soud, může to být i jakákoliv třetí osoba, rozhodce, kterou oba alespoň trošičku uznáváte, vážíte si jí. 

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

Kostka průběžně 
přijímá přihlášky 
do kurzu němčiny. 

Odlehčovací služba
Péče o osoby se 
sníženou soběstačností.                                                                 
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz, 
tel.: 777 291 359
                               
Klub AmOS                                                                      
St 8:00-12:00 v Domě 
s pečovatelskou službou.
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz,                                     
tel.: 777 291 359
                                                                                        
Hlídání dětí
v domácnosti nebo 
u nás
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz,                                      
tel.: 777 291 359
                                                                                         
Amari poradna                                                                 
St 8:00-16:00 
oblast bydlení, 
vzdělávání, zadluženosti, 
dávek apod.  
                                                   
Občansko - právní 
poradna                                                  
Každé první a třetí 
pondělí v měsíci 
od 17:00
kc@krasnalipa.cz
tel.:  412 354 842

JOB poradna 
PO 9:00-17:00
Nabídka pracovních 
míst, jednání se 
zaměstnavatelem

Přístup na internet 
a na PC
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
Út  9:00-16:00
pro starší 15 let  

Klub VČELIČKA 
Po, St 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do 6 
let

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 
Příprava do školy, 
doučování
Út-Pá 14:00-16:00
výtvarná činnost 
Čt 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity

T-klub pro děti 
a mládež
Út-Pá 13:00-19:00
So 10:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010

Praní, žehlení prádla
úklid domácností i fi rem                         
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 412 354 842 
                                                 
Hry s Kostkou
Út 16:00-18:00
soutěže, besedy, výlety
Tel.: 412 354 842

Kontaktní místo: 
Agentura pro sociální 
začleňování
Cedr, o. s.
Agentura Pondělí, o. s.
Dobrovolnické centrum 
Výběžek
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Cesta na Pravčickou 
bránu se dočasně mění

Opravy drobných 
sakrálních památek 

pokračují

Prázdninové exkurze 
se strážci národního 

parku 

V národním parku objevili nový druh 
pro Labské pískovce

Cesta na Pravčickou bránu se dočasně změní. 
Důvodem je oprava jednoho z mostků na 
přístupové cestě k areálu Pravčické brány. Jeho 
pilíře byly podemlety během loňských přívalových 
dešťů. Po dobu oprav návštěvníci budou využívat 
dočasné obchůzné stezky, kterou Správa národního 
parku České Švýcarsko zřídila. Trvání prací správa 
parku pro složitou dopravu materiálu k místu 
opravy předběžně odhaduje na jeden měsíc.

(Tomáš Salov)

Opravy drobných sakrálních památek v Českém 
Švýcarsku pokračují. Ve středu 22. června 2011 
došlo k demontáži a odvozu Köglerova kříže 
(podstavce i kovaného kříže) z Wolkerovy ulice. 
Práce jsou koordinovány s vlastníky kříže. 
Restaurátorské práce budou probíhat v ateliéru 
odborné fi rmy. K opětovnému osazení kříže dojde 
nejpozději do letošního 31. října. 

(r)

Na prázdninové měsíce připravila Správa Národního 
parku České Švýcarsko pro návštěvníky zajímavou 
nabídku exkurzí pod vedením profesionálních 
strážců přírody. Účastníci těchto exkurzí tak 
mají jedinečnou možnost seznámit se s krásami 
přírody národního parku, ale také nahlédnout do 
každodenní činnosti terénních pracovníků správy 
NP. Exkurze se konají každé úterý do 30. srpna. 
Připraveno je celkem pět tras v délce od šesti do 
osmi kilometrů, na které se vyráží vždy v 10:00 
hodin. Účast na exkurzích je zdarma.(Tomáš Salov)

Nový druh pro území Labských pískovců nalezl 
počátkem června během botanické exkurze 
do Národního parku České Švýcarsko docent 
Vít Grulich z Masarykovy univerzity v Brně. 
Je jím vratička heřmánkolistá (Botrychium 
matricariifolium), která je uvedena na Červeném 
seznamu cévnatých rostlin České republiky jako 
kriticky ohrožený druh. Současně se tato zákonem 
chráněná rostlina stala nejvzácnějším druhem 
národního parku.
„Tato vratička je konkurenčně slabý druh, který 
roste obvykle na pastvinách, suchých loukách a 
ve světlých lesích, a to od nížin až po subalpínský 
stupeň,“ okomentovala nález Ivana Marková, 
botanička Správy NP České Švýcarsko.
Ačkoli první dojem může být jiný, patří vratička 
heřmánkolistá mezi kapradiny a šíří se pomocí 
výtrusů. Nejbližší známá lokalita výskytu leží na 
okraji Labských pískovců v oblasti mezi obcemi 
Doubice a Krásná Lípa. V národním parku bylo 
nalezeno několik jedinců na okraji jedné bučiny. 
V příštím období bude správa parku monitorovat 
vývoj tohoto vzácného druhu. 

(Tomáš Salov)

Jste postiženi roztroušenou sklerózou? Pak 
neváhejte a přijďte mezi nás. Založili jsme 
Rosku Rumburk - regionarní sdružení unie 
Roska Praha. Pořádáme rekondiční pobyty, 
výlety a celou řadu jiných akcí. S námi se 
nudit nebudete a nemusíte být postižený 
roztroušenou sklerózou. Dokonce můžete být 
zcela zdráv. Více informací na našich webových 
stránkách: http://Roska-Rumburk.webnode.
cz, nebo u předsedy p.Němce Jiřího, tel 
734477397.
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Svatojánské slavnosti bylin na Vlčí Hoře 2011

Indiánská vesnička Rosehill 
zve k návštěvě

Letos již po sedmé pouštěl Zbyněk Šedivý svatojánský věnec na rybníček 
v centru aromaterapie Nobilis Tilia a tím zahájil oslavy letního slunovratu. 
Každý, kdo přišel, mohl být spolutvůrcem tohoto nádherného věnce, mohl 
na něj přidat svoji oblíbenou bylinku a svíčku symbolizující své přání. Šaman 
Gendos Čamzyryn nám pomáhal zahánět déšť a zimu, která provázela celý 
páteční večer. I přesto vyrostlo na louce několik stanů, rozdělali jsme oheň a 
těšili se ze společného setkání. Sobota už byla slunečně příznivější, kulturní i 
vzdělávací program nebo jen tak posezení na louce s námi zažilo přes 1200 lidí. 
A bylo co vidět, slyšet, jíst i nakupovat. Přijelo s námi pobýt mnoho zajímavých 

a výjmečných umělců, milovníků přírody, tvůrců, rodin s dětmi, celé setkání 
neslo radost a pohodu. V sobotní podvečer vystoupila na podium Iva Bittová 
společně s Vladimírem Václavkem. Jejich neobyčejný koncert, styl i projev zcela 
uchvátil celou louku posluchačů i květin. Následovala jízda ExT band a jejich 
reggae, nešlo netančit! Oheň, svatojánský rituál Pavly Kubáškové. Víkend plný 
neobyčejných zážitků, poznání a setkání. Děkuji všem, kteří byli s námi. 

(Za Občanské sdružení Nobilis Tilia Irena Kubicová)

V přírodním muzeu a divadle 
uvidíte osadu prérijních indiánů z 
dob dobývání Divokého západu. 
Navštívíte stylově vybavená týpí s 
výstavou hudebních nástrojů, zbraní, 
hraček a dalších předmětů denní 
potřeby. Dobově oblečení průvodci 
vám poskytnou odborný výklad o 
životě původních obyvatel Ameriky. 
Můžete si zde vyzkoušet střelbu 
lukem, hod oštěpem a tomahawkem, 

zahrát na indiánský buben, rozdělat 
oheň křesáním a další dovednosti. 
Zájemci si též mohou vyrobit 
indiánský předmět, například lapač 
snů. 
Indiánskou veničku Rosehill najdete v 
obci Růžová u Děčína nad kostelem. 
Otevřeno tu mají až do 4. září denně 
od 10:00 do 17:00. Informace najdete 
i na www.rosehill.webnode.cz.

á á č

Poděkování,
organizátoři Tour de Feminin 2011 touto cestou děkují Městu Krásná Lípa, 
Technickým službám Krásné Lípy, dobrovolným hasičům, Policii ČR, oddílu 

volejbalu a všem zde nejmenovaným 
spolupracovníkům, jak z Krásné Lípy, 
tak i z celého Šluknovského výběžku
a Českokamenicka a stejně tak i 
jednotlivým městům a obcím, za 
pomoc při organizování letošního 
závodu. 

Jiří Vích

Pohádková galerie řemesel 
v Jiřetíně pod Jedlovou

Pohádková galerie Vás zve na novou výstavu vyřezávaných obrazů a 
loutek, pohádkových bytostí, čertíků a jiných. Vystavená díla ztvárnil Ing. 
arch. Vladimír Cejnar. V galerii je také k vidění tvůrčí a řemeslná tvorba lidí 
zdejšího okolí.
V galerii je otevřeno každý víkend od 9:30 do 
17:00 hodin, v týdnu (st, čt, pá) od 13:00 do 
17:00, nebo na objednávku. Každou neděli 
od 13:00 je připravena ukázka řemeslné nebo 
výtvarné práce.
Program na nedělní odpoledne:
17.7. - Malování na hedvábí 
24.7. - Pokládání skleněné mozaiky 
31.7. - Výroba náušnic a náramků



strana 514. července 2011

Solideo ve Sněžné

Bleší trhy

Víkend s batikou 
a květinami

Brigáda 
na Dolském mlýně

Pochůzky se strážcem

Prázdniny v ZOO

Divoká soutěska 
je opět v provozu

FOTOSOUTĚŽ - 
Poznáte co naši předci 

fotografovali? 

Varnsdorfský 
Bartys triatlon

Čajovna Na Kopečku 
odpočívá

Varhanní duchovní 
hudba 2011 Koncertem na nevšední hudební nástroje si 

můžete zpříjemnit letní páteční podvečer 29.7. v 
19:00 ve Sněžné v kostele Panny Marie a ve 21:00 v 
Doubicích v kostele Panny Marie.
Vokálně-instrumentální soubor z Děčína SoliDeo 
při něm představí nejen nový program připravený 
na letní turné, ale i nový hudební nástroj – 
královské dudy.

Ještě jste na blešáku nebyli? Proberte komodu 
a půdu a přijďte prodat své použité, ale fungující 
věci, o kterých si myslíte, že je někdo může ještě 
potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné kousky 
za pár kaček! Kam? Na BLEŠÍ TRHY, které se 
uskuteční v sobotu 23. července od 8:00 do 12:00 v 
přízemí Domu služeb v Krásné Lípě. Ceny určujete 
sami, smlouvání vítáno.

Každý den se otevírají nové květy v botanické 
bio zahradě, nechte se jimi inspirovat a přijďte 
si pohrát s barvami do Čajovny na Vlčí Hoře. Na 
výběr budete mít několik technik batikování, různé 
barvy květinové louky. Domů si pak odnesete Vámi 
obarvenou věc a nezapomenutelný zážitek. Kdy: 
16. července od 10:00 do 13:00 a 17. července od 
14:00 do 17:00. 

Dolský mlýn je jedním nejstarších dochovaných 
mlýnů na území Českého Švýcarksa. První písemná 
zmínka pochází z roku 1515. Ve druhé polovině 
20. století začal mlýn chátrat. Práce na jeho 
záchranu probíhají již od roku 2004. Další brigáda 
na záchranu se uskuteční v sobotu 16. července 
od 9:00 do 16:00. S sebou kvalitní obuv a pracovní 
rukavice. Kontakt: Natálie Belisová 737 276 859.

Vycházky s profesionálními strážci národního 
parku za přírodními a historickými zajímavostmi 
Českého Švýcarska.
První pochůzka se uskuteční v úterý 19. července 
od 10:00 do 14:00. Místo srazu: Jetřichovice - Lesní 
správa NP v 10:00. Trasa: Jetřichovice - Jetřichovické 
vyhlídky – Jetřichovice. Kontakt: Pavel Svoboda, 
737 276 855.
Druhá pochůzka se uskuteční v úterý 26. červenec 
od 10:00 do 14:00. Místo srazu: Osada Kopec - před 
restaurací v 10:00. Trasa: Kopec - Brtnický hrádek 
- Vlčí potok - Šternberk – Kopec. Kontakt: Petr 
Paulíček, 737 276 869.
Informace: Středně náročný terén. S sebou kvalitní 
obuv a oblečení do přírody

Od pátku 1. července se mohou návštěvníci 
těšit na denní ukázky komentovaného krmení. 
Zajímavé povídání s ukázkou jídelníčku mohou 
shlédnout u celkem šesti zvířat – medvědů 
grizzly, makaků chocholatých, mangust liščích, 
babirus celebeských, mravenečníků velkých a vlků 
hřivnatých. Přesné časy krmení lze zjistit na recepci 
zoo nebo na webových stránkách ZOO.
S létem také v ZOO odstartovala také série 
večerních prohlídek. Jde o speciální akci, na kterou 
je nutné se předem objednat. Na „kukandu“ do zoo 
po zavírací době bude možné vydat se ve dvou 
časech - od 19:30 a od 21:00 hodin. Návštěvníci 
dostanou možnost vidět chování zvířat v klidném 
prostředí lesoparku, dozvědí se o nich nejrůznější 
informace a u některých dokonce i osobní 
příběhy. Prohlídka je řízená průvodcem. Počet 
míst je omezen. Termíny večerních prohlídek: 
22. července, 5. a 19. srpna. Cena je 120,- Kč pro 
dospělého, 80,- Kč pro dítě.
Úplnou letní novinkou letošního roku pak bude 
akce Noc v ZOO. Je určená dětem školou povinné, 
při níž budou moci přespat přímo v areálu zoo. 
Děti čeká spaní ve stanech, hry o zvířátkách, noční 
prohlídka zoo, opékání buřtů. Protože je počet 
účastníků omezen, je nutné se na akci předem 
přihlásit. Lze tak učinit na telefonním čísle 412 
531 164, kde lze získat i bližší informace. Noc v zoo 
mohou děti zažít během prázdnin hned dvakrát – 
poprvé 29. července a podruhé pak 26. srpna. 

Po roce se opět otevřela Divoká soutěska. Divoká 
i Edmundova soutěska byly vážně poškozeny 
povodněmi v loňském roce. Edmundova soutěska 
byla zprovozněna v dubnu letošního roku. Nyní 
jsou v provozu soutěsky obě. Pokud ještě nemáte 
rozhodnuto, kam na výlet, tak můžete zkusit právě 
tuto variantu. Provozní doba: od 9:00 do 17:00 
hodin. Další informace na webu soutěsekhttp://
www.hrensko.cz/soutesky/

Po celý letošní rok vám budeme přinášet historické 
fotografi e města, jeho objektů, ulic a zákoutí a 
vaším úkolem je srovnat fotografi i se současným 
místem a určit, co naši předci fotografovali.
Nový je i způsob odměňování. Pro úspěšné řešitele 
je připravena zajímavá cena, kterou ale obdrží až po 
pěti správných odpovědích. Ty opět eviduje Milan 
Sudek na adrese milansudek@seznam.cz, kam 
mu také jednotlivá řešení zasílejte. V okamžiku, 
že pošlete pátou správnou odpověď, budou 
úspěšní řešitelé vyzváni k převzetí ceny. V případě, 
že soutěží členové jedné rodiny, jsou bráni jako 
jeden soutěžící. Na konci roku opět vyhodnotíme 
nejúspěšnější a nejaktivnější účastníky soutěže. 
Odpovídejte do deseti dnů po vydání příslušného 
čísla Vikýře. Pro odměnu si již přišlo 30 soutěžících 

V neděli 17. července se na městském koupališti u 
restaurace Koliba ve Varnsdorfu uskuteční 6. ročník 
veřejného cross triatlonu, Mistrovství Libereckého 
kraje 2011 v triatlonu (pro kategorie dorost, junioři, 
muži a ženy), závod „Poháru Cyklorenovy Cvikov“ 
a 1. závod o „Krále Lužických hor 2011“. Start: 
Dětský závod v 10.00, hlavní závod ve 13.00 hodin. 
Novinka !!! Plavecký závod na 500 m pro mládež od 
0 do 18ti let v 11.15 hodin. 

Čajovna Na Kopečku bude o letních prázdninách 
otevřena v těchto termínech:
červenec - 20., 23., 27. a 30. srpen - 17.,20.,24.,27.a 
31. vždy mezi 16:00 a 21:00 hodin.
Ostatní dny Domeček Na Kopečku odpočívá.

V letních měsících se v bazilice Panny Marie 
Pomocnice křesťanů ve Filipově opět koná 
mezinárodní varhanní festival. Špičkoví varhaníci 
se představí posluchačům festivalu „Varhanní 
duchovní hudba ve Filipově / Geistliche Orgelmusik 
in Filippsdorf“. Koncerty se konají každou 
červencovou a srpnovou neděli vždy od 14.00 
hod. Festival probíhá až do 28. 8. 2011. Při devíti 
koncertech vystoupí varhaníci z Čech, Německa a 
Polska. 
Koncerty:
17. 7. 14:00 – Gedymin Grubba, varhany (PL)
24. 7. 14:00 – Jan Doležel, varhany (ČR), Jan Vitinger, 
trubka (ČR)
31. 7. 14:00 – Daniela Kosinová - Valtová, varhany 
(ČR)

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

z celkového počtu 30 účastníků. Tentokrát si pro 
odměnu na městský úřad mohou přijít: Jaroslava 
Jackelová, Jana Baranová, Jaroslava Krčmářová a 
Lada a Lukáš Hrnečkovi. 
Odpověď na otázku z Vikýře č. 404: 
Vila patřila průmyslníku Michelovi, dnes je zde 
zdravotnické středisko. 
Kde stojí a jakému účelu slouží vila na snímku? 
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Tour de Feminin ve vysílání 
České televize

Na webové stránce http://

www.ceskatelevize.cz/

ivysilani/1178166846-

zpravy/211411021000711/

titulky/#t=2m49s můžete 

shlédnout zhruba 

dvouminutový záznam z 

poslední - páté etapy Tour de 

Feminin 2011.
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Ahoj školce dali jako 
skuteční rytíři a dámy

Školákům i předškolákům zvonilo naposledy

S koncem roku se ve škole hodnotí

Listina cti nejlepších sběračů baterií

Rytířským mečem bylo na školáky pasováno 
sedmnáct předškoláků z mateřské školy Motýlek v 
Krásné Lípě. Na nefalšované školáky je na školkové 
zahradě pasovali rytíři z řádu Akvilo. A protože se 
žádný titul neuděluje jen tak, i titul školáka si malí 
předškoláci museli zasloužit. A to prokázáním 
odvahy, když úplně sami, tedy bez rodičů, přespali 
ve školce, kde na ně navíc ještě čekala i stezka 
odvahy. Krásnolipští předškoláci se se školkou 
ovšem neloučí pouze za doprovodu odvážných 
rytířů a jejich krásných dam. Ještě je čeká poslední 
symbolického školkového zvonění, které si užijí 
společně se žáky deváté třídy, kteří se na rozdíl od 
nich se základní školou loučí defi nitivně. (vik)

Konec června v Krásné Lípě patří deváťákům 
a předškolákům, kteří touto dobou tradičně 
oznamují, že končí se školou i školkou a jdou 
dál. Školáci i předškoláci si společně užívají 
symbolického posledního zvonění nejen ve škole, 
ale i v ulicích města, kde všem patřičně nahlas dali 
na vědomí, že právě končí jednu malou životní 
etapu. Pravda, k tomu úplně poslednímu zvonění, 

které jim s defi nitivní platností odzvoní konec 
školy, konec školní docházky a tak trochu i konec 
bezstarostného života, těmto dětem zcela jistě 
ještě nějaký ten pátek a spousta let chybí. Přesto 
si i caparti z Mateřské školy Motýlek a žáci deváté 
třídy krásnolipské základní školy poslední zvonění 
společně naplánovali, připravili, a nakonec i užívali 
plnými doušky. (vik)

Celý rok se v MŠ i ZŠ učíme třídit odpad, sbíráme 
papír, PET láhve, elektroodpad. Na konci školního 
roku vždy společně s městem vyhodnocujeme ty 
nejlepší. 
Letos jsme nasbírali celkem 84 412 PET lahví a 
26 076 kg papíru. Na tomto výsledku se nejvíce 
podíleli: Klárka Procházková z III. B ( 3090 kg ), 

Kubík Semelka z MŠ Motýlek ( 1877 kg ), Barborka 
Holubová z MŠ Sluníčko ( 801 kg ) a Jirka Semelka 
ze III.A ( 7220 PET lahví ). 
Velkou pochvalu si však zaslouží všichni, kteří se 
sběru zúčastnili. 

(IP) 

V letošním školním roce se poprvé na naší 
škole uskutečnil v rámci celorepublikové hry 
„RECYKLOHRANÍ“ sběr použitých baterií. Celkem 
naše ZŠ a MŠ získala skvělých 5624 bodů a naši žáci 
ulehčili přírodě o 320 kg baterií. Samozřejmě, že 
někteří nedonesli nic, ale bylo mezi námi opravdu 
hodně dětí, které si tento úkol společně s rodiči 
vzali za svůj. A zde je máte černé na bílém:

SUPERSBĚRAČ – PŘES 3000 KUSŮ
DOMINIK URBAN  3.A 

SKVĚLÍ SBĚRAČI - PŘES 1000 kusů
Petr Steško – 1.A 
Matěj Zelený – 1.B
Michaela Hanušáková – 2.tř.
Daniel Tůma – 3.A
Klára Procházková – 3.B

DOBŘÍ SBĚRAČI – PŘES 500 KUSŮ
Josef Straka – 1.B
Barbora Marschnerová – 1.B
Štěpánka Marhouldová – 2.tř
Tomáš Zatloukal – 2. tř.
Jiří Semelka – 3.A
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Tierpark Zittau  dne 21.června 2011

Slunce vychází nad Mount Everestem

Školní výlet IX.B- 
Kemp Březňák, 
Staré Splavy

Posledním setkáním českých a německých dětí v 
letošním školním roce byla návštěva – malé zoo 
v německé Žitavě. Toto setkání  bylo shrnutím 
veškerých poznatků, které jsme se naučili. Z Krásné 
Lípy jsme vyjeli s obavami, jaké počasí nás čeká. 
Zatažená obloha nevěstila nic dobrého, ale protože 
jsme děti z MŠ Sluníčko, tak se nám to opravdové 
slunce ukázalo a rázem rozzářilo celou oblohu. 
Měli jsme velkou radost, že pláštěnky z batůžku 
nebudeme potřebovat. 
Po příjezdu jsme pozvali německé kamarády 
do našeho autobusu a odjeli jsme do Žitavy. V 
zoo jsme se rozdělili do dvojjazyčných skupin 
a s lektorem jsme vyrazili na prohlídku. V obou 
jazycích jsme pojmenovávali nejen zvířátka - ale 
také potravu, kterou mají nejraději, barvu jejich  
kožíšků a přičichli jsme si ke květům rozkvetlé lípy. 
Paní ošetřovatelka nám dovolila některá zvířátka 
krmit ovocem, zeleninou, pečivem, což byl pro 
nás obrovský zážitek. Do některých klecí nás však 
nepustila a vstupovala do nich opatrně sama. 
To byl pro nás signál, že budou následovat hry, o 
kterých nás předem informovala. Zvířecí hra na 
schovávanou nás velice pobavila. Potichu jsme se 
poradili, kam má potravu umístit (do dutiny stromu, 
na větev,…), aby ji zvířátko muselo hledat. Dlouho 
jsme pozorovali lasičky, které se „perou“ o nalezené 

vajíčko. Dalším úkolem bylo poznávání samičky a 
samečka dle velikosti těla. Musíme říci, že se nám 
to leckdy podařilo právě naopak. Velkou radost 
nám dělala zvířátka, která nám jedla přímo z dlaně, 
zvířátka, která za námi přiběhla k ohradám, tučňák 
dokonce opustil svoji oblíbenou vodu a pobíhal 
za nabízenou rybou. Největším zážitkem byla  pro 
nás voliéra ptactva, kam mohli vstoupit  pouze 
odvážlivci, kteří dokáží dodržet smluvené pravidlo 
– klid a žádné prudké pohyby. Od ošetřovatelky 
jsme dostali plné odměrky s tekutou potravou a 
ptáčci se začali slétat. Nejeden z nás se zasmál, 
když si ptáček spletl malou odměrku a usedl 
přímo na naše tělo, nejeden z nás byl smutný, 
když se mu podařilo krmení vylít a musel jít znovu 
na naplnění. Rozdováděni jsme pokřikovali na 
papouška jménem Lori úplně smyšlená jména a 
pozorovali jsme, jak se Lori dokáže pěkně zlobit. 
Po velice chutném obědě jsme si ještě vyhráli na 
hřišti s průlezkami. Po společně prožitém dni jsme 
se vraceli do sluníčkové školičky, kde na nás čekali 
promoklí rodiče.
Závěrem bychom chtěli  poděkovat Česko-
německému fondu budoucnosti za fi nanční 
podporu 50 000,- Kč,  díky níž  jsme mohli jednotlivé 
akce uskutečnit. 

(Děti a učitelky z MŠ Sluníčko)

Poslední letošní aktivita Žákovské rady 
– návrh uspořádat Barevný den strhla 
celou školu a nakonec se uskutečnila 
velkolepá sportovní soutěž s názvem 
Slunce vychází nad Mount Everestem. 
Protože Slunce má jak známo žlutou 
barvu, už od rána se procházeli městem 
borci ve žlutých tričkách, mikinách, 
s připnutými stuhami, čelenkami 
ve vlasech apod. Sluníčkové kreace 
některých vyučujících doslova braly 
dech.
Z Varnsdorfu přijela patnáctičlenná 
skupina studentů tamního Gymnázia, 
přivezl je (přísahám) žlutý autobus. Tito 
žluťásci  byli letos historicky prvními 
„přespolními“ účastníky. Úkolem 
závodníků bylo v limitu jedné vyučovací 
hodiny co nejvícekrát vystoupat po 

školních schodech do třetího patra. 
Postupně se stavěly na start celé třídy 
od nejmenších po nejstarší.
Smutné bylo, že se někteří závodníci 
pokoušeli podvádět, na to ale přísní 
rozhodčí brzy přišli. K tomu je třeba 
dodat jen jedno: tímto podvedli jen 
sami sebe. U nás ve škole platí pravidla 
fair play.
Na prvním stupni se nejlepšími 
schodolezci (nebo spíše schodoběžci) 
ukázali být žáci z 5.B, mezi žáky z 
druhého stupně se strhla velká bitva 
mezi 8. třídou a výběrem Gymnázia, 
nakonec pohár vítězství zůstal v Krásné 
Lípě. Mnozí si sáhli skutečně až na dno 
svých sil, ale pokud víme, domů došli 
všichni po svých. 

(zš)

Nejprve bychom rádi poděkovali p. Spurnému, 
který pro nás připravil velké překvapení a tím bylo 
ubytování pro celou třídu na dvě noci zcela zdarma 
v chatovém táboru, který se nachází na klidném 
severním břehu Máchova jezera s celodenním 
slunečním svitem. Dostali jsme šest čtyř lůžkových 
chatek, které jsme si rozdělili. Když jsme konečně 
vybalili a povlékli postele, někteří odvážlivci šli 
rovnou do plavek a hurá do Máchova jezera mezi 
labutě a kachničky. S překvapením jsme zjistili, 
že voda je teplejší než vzduch a tak jsme koupel 
zopakovali i ve večerních hodinách. Druhý den 
pro mnohé z nás nastal největší zážitek z celého 
výletu - projížďka výletní lodí jménem Hynek. V 
průběhu dne jsme se naučili něco málo z volejbalu 
a nacvičovali jsme akademii. Večer na nás čekalo 
opékání buřtů a příjemné posezení u ohniště, 
při kterém jsme se báječně bavili. Určitě si to 
každý z nás náramně užil a jistě se každému z nás 
zasteskne.           (9.B)
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Školní akademie se topila v slzách 

Škola chválí

Stejně, jako každý rok, i letos patřil předposlední školní den školní akademii. 
Při ní žáci
jednotlivých tříd a mateřských škol předváděli rodičům, prarodičům i 
kamarádům své divadelní, hudební i múzické umění. A stejně, jako každý rok, 
i letos akademie začínala zvesela a končila v proudech slz. Ty prolévali žáci 

deváté třídy krásnolipské základní školy, když se loučili se svými spolužáky, 
učiteli, a také, když svým malým nástupcům předávali
pomyslné žezlo. To se v Krásné Lípě již léta předává v podobě obřích tužek, 
které od deváťáků přebírají jejich nástupci - budoucí prvňáci. 

(vik)

třída                jméno                                                        text

3.A Králíková Kristýna za samé jedničky a výbornou práci ve školním roce 

Semelka Jiří za samé jedničky a výbornou práci ve školním roce 

Urban Dominik za samé jedničky a výbornou práci ve školním roce 

3.B Procházková Klára za samé jedničky a výbornou práci ve školním roce 

Vychodilová Beáta za samé jedničky a výbornou práci ve školním roce 

4.A Maixnerová Klára za samé jedničky a výbornou práci ve školním roce

Plaček Pavel za samé jedničky a výbornou práci ve školním roce

8.r. Denisovová Erika prospěla s vyznamenáním

Fritsche Anna prospěla s vyznamenáním

Kubátová Štěpánka prospěla s vyznamenáním

Pustajová Veronika prospěla s vyznamenáním

Rösslerová Kateřina prospěla s vyznamenáním

Vondráček Patrik samé jedničky

Matějka Jaroslav samé jedničky

1.A Hodek Ondřej samé jedničky

Kaštánková Ema samé jedničky

Kosina Ondřej samé jedničky

Koubková Veronika samé jedničky

Krausová Kateřina samé jedničky

Neumannová Anna samé jedničky

Steško Petr samé jedničky

Štěrba Michal samé jedničky

Vaisová Kristýna samé jedničky

Věrný Dominik samé jedničky

1.B Dvořák Jan samé jedničky

Krejčiřík Michal Samuel samé jedničky

Kováč Jiří samé jedničky

Marschnerová Barbara samé jedničky

Němcová Natálie samé jedničky

Stach Jakub samé jedničky

Uršitzová Elena samé jedničky

 

6. B Černá Kateřina za vynikající prospěch

      Fritsche Martin za vynikající prospěch

2.r. Boštíková Andrea za výborný prospěch a reprezentaci školy

Čermáková Eliška za výborný prospěch a reprezentaci školy

Hanušáková Michala za výborný prospěch a reprezentaci školy

třída                jméno                                                        text

Klitschová Natálie za výborný prospěch a reprezentaci školy

Marholdová Štěpánka za výborný prospěch a reprezentaci školy

Pavlíčková Adéla za výborný prospěch a reprezentaci školy

Pavlíková Karolína za výborný prospěch a reprezentaci školy

Heene Jan za výborný prospěch

Krčmář Tomáš za výborný prospěch

Hladík Patrik za výborný prospěch

Řebíček Kryštof za výborný prospěch

Staněk Petr za výborný prospěch

Svátek Jaroslav za výborný prospěch

5. B Cihlářová Nela za výborný prospěch

Král Libor za výborný prospěch

Salov Filip za výborný prospěch

Demeterová Sabina za celoroční pomoc učiteli

Hučko Nikolas za celoroční pomoc učiteli

Němec Jiří za celoroční pomoc učiteli

4.B Alfery Tomáš za samé jedničky

Caklová Dana       za samé jedničky a výbornou práci po celý rok

Čapek Josef za samé jedničky a reprezentaci školy

Kaštánek Petr za samé jedničky

Rýsler Tomáš za samé jedničky

6.A Andrlová Nikola za výborný prospěch

Cempírek Dominik za výborný prospěch

Marschnerová Adriana za výborný prospěch

Marschnerová Viktoria za samé jedničky

Myšák Jan za výborný prospěch

Staňková Kristýna za samé jedničky

5.A Veronika Sklenková za samé jedničky

Zuzana Brzáková za samé jedničky a za celoroční pomoc učiteli

Kristýna Vaňková za samé jedničky a za celoroční pomoc učiteli

Ondřej Kolar za samé jedničky

Martina Danitová za celoroční pomoc učiteli

7.B Alfery Filip za vydávání školního časopisu Mraveniště

Markéta Dvořáková za práci v Žákovské radě

Luboš Pavlík za práci v Žákovské radě

Bára Kučerová za reprezentaci školy v řeckořímském zápase

Kuba Jäckel za aktivitu při sběru druhotných surovin

Vítek  Baran za aktivitu při sběru druhotných surovin
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Krásnolipští boxeři čtvrtí a pátí

Konečná tabulka severočeské ligy v boxu

školní mládež kadeti

1. KB Most 1. Ústí nad Labem

2. BC Most 2. BC Most

3. Ústí nad Labem 3. BC Česká Kamenice

4. KBC Krásná Lípa 4. KB Most

5. BC Česká Kamenice 5. KBC Krásná Lípa

6. Jablonec nad Nisou 6. Chomutov

Lovosice 7. Lovosice

8.Liberec Jablonec nad Nisou

Děčín 9. BC Liberec

10.Chomutov Liberec

Více informací o KBC Krásná lípa najdete na http://www.kbckrasnalipa.cz/ 

Starší přípravka

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Modrá 21 19 0 2 210: 29 57 ( 24)

2. Šluknov 21 17 3 1 162: 31 54 ( 24)

3. FK Malšovice 21 12 2 7 80: 64 38 ( 8)

4. Jiříkov 21 11 2 8 82: 50 35 ( 5)

5. Krásná Lípa 21 10 2 9 60: 70 32 ( -1)

6. Benešov n./Pl. 21 5 1 15 57:114 16 (-17)

7. Vilémov B 21 3 0 18 34:166 9 (-24)

8. Vilémov A 21 2 0 19 15:176 6 (-24)

Starší žáci

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Jiříkov 18 17 0 1 110: 21 51 ( 24)

2. Krásná Lípa 18 11 1 6 98: 42 34 ( 7)

3. Horní Podluží 18 11 0 7 116: 39 33 ( 6)

4. FK Jílové 18 10 1 7 80: 43 31 ( 4)

5. FK Chřibská 18 9 0 9 55: 67 27 ( 0)

6. Dolní Poustevna 18 1 2 15 12:118 5 (-22)

7. SK Březiny 18 1 2 15 25:166 5 (-22)

Tenis open Krásná Lípa 2011 

Starší žáci skončili 
druzí

Zápasníci dvakrát 
mezinárodně

V červnovou sobotu se ve Sportovním areálu 
Českého Švýcarska v Krásné Lípě konal tenisový 
turnaj ve čtyřhře mužů. Turnaje se zúčastnilo šest 
dvojic, od Dolní Poustevny až po Varnsdorf. Hrálo 
se na prodloužený set do devíti gemů, každý s 
každým. Nejlépe se dařilo dvojici A. VONDRÁČEK a 
T. FRANĚK, která celým turnajem prošla bez ztráty 
kytičky a stala se zaslouženými vítězi turnaje. Na 
druhém místě se umístila krásnolipská dvojice 

JOŽÁK a V. ŠMALCL, třetí skončili borci z Dolní 
Poustevny L. TŘEŠNÁK a F. KUMPFL. Celý turnaj 
provázelo pěkné počasí. Za předvedený výkon 
všem účastníkům děkuji a těšíme se na další turnaj 
čtyřher mužů, který se bude konat 23. července 
2011 ve sportovním areálu v KRÁSNÉ LÍPĚ od 9:00 
hodin. Sportu zdar a tenisu zvlášť. 

(Vlastimil Šmalcl) 

Výborným druhým místem ukončili letošní 
fotbalovou sezónu starší žáci. Z osmnácti zápasů 
zvítězili v jedenácti a na své konto si připsali 
čtyřiatřicet bodů. Lépe než Krásnolípáci skončili 
pouze fotbalisté Jiříkova. Tak dobře se sice nedařilo 
starší přípravce, ale i ta si za deset vyhraných 
zápasů a celkovou pátou příčku v tabulce zaslouží 
pochvalu.                 (r)

V polovině června se v Lipsku konal mezinárodní 
žákovský turnaj v zápase ve volném stylu. 
Organizátoři turnaje pozvalo šest závodníků a 
trenéra. Jaké však bylo trenérovo zklamání, když 
k autu na náměstí přišli pouze dva chlapci. Přesto, 
že nás turnaj nic nestál, ani rodiče ne, je to vůči 
pořádajícímu oddílu naprosto neseriózní.
Neseriózní je to hlavně od těch, kteří tvrdili, že 
zaspali. Trenéři, kteří tuto práci vykonávají a to 
naprosto bezplatně na úkor svého času, jsou 
tímto přístupem maximálně znechuceni, zvláště, 
když to není ojedinělý případ. Nezájem rodičů se 
může odrazit v nezájmu trenérů, což by hrozilo 
zánikem, jak v republice, tak i v zahraničí sportovně 
známého a úspěšného oddílu.

Umístění našich zápasníků:
40 kg Čapek František stříbrná medaile
44 kg Suchý Aleš bronzová medaile
Poslední červnovou sobotu se v Hradci Králové 
konal tradiční turnaj pro mladší žákyně a 
kadetky v zápase ve volném stylu. Turnaj měl 
vynikající sportovní úroveň a to hlavně zásluhou 
zahraničních děvčat. Z Polska a Slovenska na 
tomto turnaji startovalo skutečně to nejlepší co 
tam mají. Z Krásné Lípy opět pouze dvě děvčata, 
náhodou skutečně ta nejlepší, která prokázala 
vysokou bojovnost a dokázala, že i na takovéto 
vrcholné mezinárodní soutěže skutečně mají.

Umístění:
57 kg Kučerová Barbora  stříbrná medaile
62 kg Horáková Denisa zlatá medaile
Škoda, že tak zodpovědných děvčat, jako jsou tyto 
dvě, nemáme v Krásné Lípě více. Již dnes nám je 
ostatní oddíly závidí.  

(Jan Durec)
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1. Rezignace na mandát člena ZM 
Usnesení ZM č. 5 - 01/2011 
ZM bere na vědomí rezignaci Miroslava 
Brabníka na mandát člena Zastupitelstva 
města Krásná Lípa.  

2. Složení slibu člena ZM 
Usnesení ZM č. 5 - 02/2011
ZM bere na vědomí, že zákonem 
předepsaný slib dodatečně složil člen ZM 
Jakub Juda. 
 
3. Zpráva o plnění úkolů z 4. ZZM 
Usnesení ZM č. 5 - 03/2011
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 4. 
ZZM předloženou tajemnicí MěÚ Mgr. 
Lucií Hankovou bez připomínek. 

4. Převod pečovatelské služby pod 
příspěvkovou organizaci Kostka 
Usnesení ZM č. 5 - 04/2011
ZM neschvaluje převod výkonu 
pečovatelské služby registrované na 
město Krásná Lípa pod příspěvkovou 
organizaci města KOSTKA Krásná Lípa. 

5. Turistický areál Českého Švýcarska 
Usnesení ZM č. 5 - 05/2011
ZM v návaznosti na své usnesení č. 4 
– 58/2011 ze dne 16. 3. 2011, kterým 
schválilo podání žádosti o dotaci do 
Regionálního operačního programu NUTS 
II Severozápad pro projekt s názvem 
Turistický areál Českého Švýcarska, 
upřesňuje v tomto usnesení uvedené 
fi nanční údaje takto: celkové náklady 
projektu jsou ve výši 9 736 695,22 
Kč zajištění spolufi nancování obcí 
minimálně ve výši 15%, což činí 1 460 
505,00 Kč zajištění předfi nancování 
projektu ve výši 100 %, což činí 9 736 
695,22 Kč. 

6. Veřejná služba 
Usnesení ZM č. 5 - 06/2011
ZM bere na vědomí zprávu o veřejné 
službě v Krásné Lípě ke dni 7. 6. 2011. 

7. Veřejná služba 
Usnesení ZM č. 5 - 07/2011
ZM schvaluje rozhodnutí č. j. 2011/30504 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 
na rok 2011 na pojistné pro osoby 
vykonávající veřejnou službu.  

8. Prevence kriminality 2011 
Usnesení ZM č. 5 - 08/2011
ZM schvaluje přijetí dotace z Programu 
Prevence kriminality v Ústeckém kraji 
2011 na projekt Prevence kriminality 
Krásná Lípa ve výši 60 000 Kč od Ústeckého 
kraje ve výši 80% z celkových nákladů 
projektu, dle předložené smlouvy o 
poskytnutí dotace. Spolufi nancování 
města je ve výši 15 000 Kč. 

9. Realizace projektu Komunitní 
plánování na Šluknovsku 
Usnesení ZM č. 5 - 09/2011 

ZM schvaluje realizaci projektu Komunitní 
plánování na Šluknovsku příspěvkovou 
organizací Kostka Krásná Lípa. Jedná se 
o dvouletý projekt od 1. 8. 2011 do 31. 
7. 2013, dotace ve výši 100 % získána z 
programu OPLZZ. 

10. Aktivizace rodin 
Usnesení ZM č. 5 - 10/2011
ZM bere na vědomí realizaci projektu 
Aktivizace rodin příspěvkovou organizací 
města Kostka Krásná Lípa, p.o. 

11. T- klub - volnočasové aktivity pro 
děti a mládež 
Usnesení ZM č. 5 - 11/2011
ZM bere na vědomí realizaci projektu 
T-klub - volnočasové aktivity pro děti a 
mládež příspěvkovou organizací města 
Kostka Krásná Lípa, p. o. 

12. 2. etapa kanalizace 
Usnesení ZM č. 5 - 12/2011
ZM bere na vědomí dopis SFŽP ČR ve 
věci výstavby druhé etapy kanalizace 
a informaci o podmínkách a dalším 
postupu při hledání fi nancování projektu. 
ZM schvaluje ukončení resp. úpravy 
smluv se Severočeskou vodárenskou 
společností, a. s. Teplice vztahující se k 
první etapě kanalizace a ČOV a schvaluje, 
aby konkrétní podmínky dalšího 
provozování schválila RM.
ZM schvaluje zadání výběrového - 
koncesního řízení na budoucí provozování 
kanalizace a ČOV města Krásná Lípa. 

13. Rekonstrukce Centra sociální 
integrace 
Usnesení ZM č. 5 - 13/2011
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do 
Integrovaného operačního programu 
3.1 b) na realizaci investičního projektu 
Rekonstrukce Centra sociální integrace 
v objektu Masarykova 1094/4, Krásná 
Lípa v rozsahu, dle předloženého záměru 
v max. částce celkem 30 018 381,20 Kč 
z toho předpokládaná dotace ve výši 20 
mil. Kč a spolufi nancování max. do výše 
10 018 381,20 Kč. 

14. Diskuse občanů 
Usnesení ZM č. 5 - 14/2011
ZM ukládá RM zabývat se těmito úkoly, 
které vyplynuly z diskuse občanů:
-  rozúčtování likvidace odpadů a způsob 
využívání společných prostor v objektu 
Křinické náměstí 14/16,
-  poškození zpevnění koryta přepadu z 
rybníku Cimrák.

15. Nemovitosti - prodej objektu 
Krásná Lípa, Pražská 450/48 
Usnesení ZM č. 5 - 15/2011
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 450 
na st. p. č. 192, st. p. č. 192 (249 m2), p. 
p. č. 263 (302 m2) a p. p. č. 2385/11 (181 
m2) v k. ú. Krásná Lípa, ulice Pražská, 
Josefovi Herákovi, bytem Krásná Lípa, U 
Tiskárny 651/9. 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 15.06.2011

16. Byty - zrušení usnesení ZM 
Usnesení ZM č. 5 - 16/2011
ZM ruší usnesení ZM č. 4 - 30/2011 z 16. 
3. 2011 z důvodu doplacení dluhu na 
anuitních splátkách v den konání ZM. 

17. Byty - odstoupení od smlouvy 
Usnesení ZM č. 5 - 17/2011 
ZM bere na vědomí výpověď Smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě č. 2005/40/17-
283 uzavřené s Jaroslavem Mamajem, 
bytem Dolní Podluží 481 a Annou 
Havlíčkovou, bytem Horní Podluží 290, na 
koupi bytu č. 20, Krásná Lípa, Nemocniční 
1149/12a ze strany budoucích kupujících 
ze dne 11. 5. 2011 (doručeno městu 12. 5. 
2011). ZM neschvaluje žádost budoucích 
kupujících o zkrácení 3 měsíční výpovědní 
lhůty.  

18. Byty - smlouva o uzavření 
budoucí kupní smlouvy - byt č. 7, 
Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení ZM č. 5 - 18/2011
ZM schvaluje uzavření smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě s Květoslavou 
Uxovou, bytem Krásná Lípa, Krásný Buk 
34, na bytovou jednotku č. 7 v objektu 
Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa, s 
účinností od 1. 7. 2011.  

19. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - 
Vlčí Hora 8 
Usnesení ZM č. 5 - 19/2011 
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní 
smlouvě č. 2010/31/18 - 342 uzavřené s 
Petrem Ansorge, bytem Krásná Lípa, Vlčí 
Hora 5, kterým se datum v čl. 5 na prvním 
řádku 31. 3. 2011 nahrazuje datem 30. 6. 
2011. 

20. Demolice objektu Pražská 270/22 
Usnesení ZM č. 5 - 20/2011 
ZM schvaluje demolici objektu Krásná 
Lípa, Pražská 270 na základě povolení 
stavebního úřadu Rumburk, Tř. 9. května 
1366/48. 

21. Přezkoumání hospodaření města 
za rok 2010 
Usnesení ZM č. 5 - 21/2011
ZM bere na vědomí výsledek 
přezkoumání hospodaření města Krásná 
Lípa za rok 2010 provedeného nezávislou 
auditorskou společností AUDIT OBCE s. 
r. o. Příbram - při přezkoumání nebyly 
zjištěny významné nedostatky.  

22. KOSTKA Krásná Lípa, p. o. - 1. 
rozpočtové opatření  
Usnesení ZM č. 5 - 22/2011
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření 
rozpočtu příspěvkové organizace KOSTKA 
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.  

23. Účelový investiční příspěvek 
KOSTKA, p. o. Krásná Lípa  
Usnesení ZM č. 5 - 23/2011
ZM schvaluje účelový investiční příspěvek 
příspěvkové organizaci KOSTKA Krásná 

Lípa ve výši 197 705 vč. DPH na koupi 
vozidla Ford Transit v souladu se 
smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze 
dne 1.11.2009. 

24. ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa rok 
2011 
Usnesení ZM č. 5 - 24/2011
ZM bere na vědomí závazné ukazatele 
rozpočtu NIV - rozpočet na rok 2011 
příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa v 
předloženém znění.  

25. Audit v ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 - 25/2011
ZM neschvaluje provedení externího 
auditu příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa za 
období roku 2010.  

26. Organizační složky města 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 - 26/2011
ZM schvaluje od 23.5.2011 vč. dodatky 
zřizovacích listin organizačních složek 
města Krásná Lípa v předloženém znění
1) dodatek č. 2 - 0341 Kultura a 
propagace, 0376 Příspěvek města na 
provoz p. o. KOSTKA,
2) dodatek č. 3 - 0364 Rozpočtová rezerva,
3) dodatek č. 4 - 0392 Zařízení pro sport,
4) dodatek č. 5 - 0390 T-klub, prevence 
kriminality, 0391 Zájmová činnost. 
 
27. 1. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2011 
Usnesení ZM č. 5 - 27/2011
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření 
rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2011 
v předloženém znění. 

28. Odpis promlčených a 
nepromlčených pohledávek města 
Krásná Lípa  
Usnesení ZM č. 5 - 28/2011
ZM schvaluje odpis promlčených 
a nepromlčených pohledávek k 
rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa 
k 31. 3. 2011 dle předloženého návrhu v 
celkové výši 79 256 Kč. 

29. Prodej pozemků 
Usnesení ZM č. 5 - 29/2011
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 320, st. 
p. č. 321, p. p. č. 435 a p. p. č. 436, vše 
k. ú. Krásná Lípa Martinu Křepelkovi, 
Krásná Lípa, Křinické náměstí 1 z důvodu 
zachování pozemků pro potřeby města. 

30. Prodej části p. p. č. 2527/1, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 - 30/2011
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2527/1 
o výměře 185 m, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zajištění přístupu Marii Jurkové, 
Děčín, 17. listopadu 1185/20 za cenu 5 
550 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené. 
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31. Prodej st. p. č. 143, k. ú. Kyjov u 
Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 5 - 31/2011
ZM schvaluje prodej st. p. č. 143 o výměře 
263 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Jitce 
Rzounkové, Praha, Soběslavská 25 za 
cenu 5 260 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 

32. Prodej p. p. č. 597, k. ú. Kyjov u 
Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 5 - 32/2011
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 597, k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy Jitce Rzounkové, 
Praha, Soběslavská 25 z důvodu 
zachování pozemku pro potřeby města. 

33. Prodej části p. p. č. 2761/1, 
2761/2 a st. p. č. 1442/1, vše k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 - 33/2011
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2761/1 
o výměře 61 m2, části p. p. č. 2761/2 o 
výměře 18 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady a st. p. č. 1442/1 
o výměře 14 m2, k. ú. Krásná Lípa Josefu 
Trnkovi, Krásná Lípa, Jugoslávská 13 za 
cenu 1 395 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 

34. Prodej pozemků v k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 - 34/2011
ZM schvaluje prodej st. p. č. 133/1 o 
výměře 19 m2, st. p. č. 134/3 o výměře 
27 m2, p. p. č. 192 o výměře 318 m2, p. 
p. č. 193 o výměře 390 m2, p. p. č. 194 o 
výměře 505 m2, p. p. č. 195/1 o výměře 
369 m2 a p. p. č. 2994 o výměře 28 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Daně Langerové a Josefu a Evě 
Strakovým, všichni bytem Krásná Lípa, 
Tylova 3 za cenu 42 045 Kč. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 

35. Prodej p. p. č. 350, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 - 35/2011
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 350 o 
výměře 234 m2, k. ú. Krásná Lípa Ivaně 
Novákové, Krásná Lípa, Masarykova 
993/2 z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města. 

36. Prodej p. p. č. 1962/9, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 - 36/2011
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1962/9 
o výměře 662 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Oldřichu a 
Veronice Hladíkovým, Krásná Lípa, 
Nemocniční 28 za cenu 43 875 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené. 

37. Prodej p. p. č. 1928/1, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 -  37/2011
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1928/1 
o výměře 1310 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem výstavby rodinného domu 
Daně a Romanu Bisovým, Krásná Lípa, 
Smetanova 2 za cenu 36 850 Kč (do 

základní výměry 24 000 Kč, nad základní 
výměru 3 850 Kč, porosty 9 000 Kč). 
Prodej bude realizován podle § 2 odst. 
9 Postupu ve věci prodeje a užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené.  

38. Směna části p. p. č. 211/1 za část 
p. p. č. 211/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 - 38/2011 
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 211/1 o 
výměře 62 m2, k. ú. Krásná Lípa za část p. 
p. č. 211/2 o výměře 12 m2, k. ú. Krásná 
Lípa s Jindřiškou Malinovou, Krásná Lípa, 
Smetanova 4. Rozdíl výměr bude účtován 
částkou 20 Kč/m2. Náklady se směnou 
spojené uhradí směnitelé rovným dílem. 

39. Směna p. p. č. 253/5 a st. p. č. 201 
za p. p. č. 3179/1 a p. p. č. 3179/3, vše 
k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 - 39/2011
ZM schvaluje směnu p. p. č. 253/5 o 
výměře 100 m2 a st. p. č. 201 o výměře 
12 m2 za p. p. č. 3179/1 o výměře 91 m2 
a p. p. č. 3179/3 o výměře 5 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa s fi rmou Diosna CS s. r. o., 
Smetanova 9/1000, Krásná Lípa. Náklady 
se směnou spojené uhradí směnitelé 
rovným dílem. 

40. Směna části p. p. č. 1057/2, 511/2 
za část 511/3, vše k. ú. Krásný Buk  
Usnesení ZM č. 5 - 40/2011
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 1057/2 
o výměře 131 m2, části p. p. č 511/2 o 
výměře 46 m2, vše k. ú. Krásný Buk za 
část p. p. č. 511/3 o výměře 112 m2, k. 
ú. Krásný Buk s Marianou Krásnolipskou, 
Krásná Lípa, Pletařská 660/9. Rozdíl 
výměr bude účtován částkou 15 Kč/
m2. Náklady se směnou spojené uhradí 
směnitelé rovným dílem. 

41. Snížení ceny pozemku 
Usnesení ZM č. 5 - 41/2011
ZM projednalo žádost Roberta Krause, 
Mnichov, Türkenstr. 29b a neschvaluje 
snížení kupní ceny p. p. č. 633, k. ú. Vlčí 
Hora na poloviční cenu. 

42. Snížení ceny pozemku 
Usnesení ZM č. 5 - 42/2011
ZM projednalo žádost Karla Alferyho, 
Praha 5, Elišky Peškové 323/1 o snížení 
ceny směňovaného pozemku o cenu 
porostů a tuto žádost neschvaluje. 

43. Vrácení kauce 
Usnesení ZM č. 5 - 43/2011
ZM neschvaluje žádost Ladislava a Yvetty 
Hájkových o vrácení kauce 30 000 Kč a 
trvá na podmínkách usnesení ZM č. 18-
17/2005 ze dne 1. 12. 2005. 

44. Zřízení věcného břemene 
Usnesení ZM č. 5 - 44/2011 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene 
Ústeckému kraji k části p. p. č. 244, 
k. ú. Vlčí Hora a části p. p. č. 160/1, k. 
ú. Zahrady dle předloženého návrhu 
spočívající v povinnosti strpět umístění, 

provozování, údržbu a opravy silničního 
propustku za jednorázovou náhradu ve 
výši 2000 Kč. 

45. České Švýcarsko, o. p. s. 
Usnesení ZM č. 5 - 45/2011
ZM bere na vědomí informaci starosty 
města o situaci v České Švýcarsko, o. p. s., 
především o fi nanční a personální situaci.
ZM schvaluje:
a) úplné znění zakládací smlouvy České 
Švýcarsko, o. p. s. v předloženém znění,
b) přistoupení Ústeckého kraje jako 
čtvrtého zakladatele České Švýcarsko, 
o. p. s., a schvaluje dodatek zakládací 
smlouvy České Švýcarsko, o. p. s., v 
předloženém znění. 
c) ZM upřednostňuje, aby bylo město 
ve správní radě o. p. s. České Švýcarsko 
zastoupeno dvěma členy.

46. Vydání souhlasu se záměrem 
instalace kotle na biomasu v 
centrální kotelně 
Usnesení ZM č. 5 - 46/2011
ZM bere na vědomí vydání souhlasu 
rady města s instalací kotle na biomasu 
v centrální kotelně fi rmou UNILES, 
a.s., IČ 47307706, Jiříkovská 832/16, 
Rumburk. Souhlas je vázán podmínkami, 
uvedenými v textu souhlasu a průběžným 
projednáváním přípravy projektové 
dokumentace a dalších náležitostí ze 
strany investora. 

47. Upřesnění stávajícího ÚP města 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 - 47/2011
ZM bere na vědomí stanovisko 
zpracovatele územního plánu města, fy. 
SAUL s.r.o., U domoviny 491/1, Liberec, 
ve věci nesrovnalostí ve výkresu - 
urbanistický návrh- platného územního 
plánu v ulici Křižíkova (p. p. č. 2329/1, k. 
ú. Krásná Lípa) a schvaluje za zadavatele 
možnost výstavby rodinného domu dle 
předloženého stanoviska a dle grafi ckého 
vymezení zastavitelné plochy pro bydlení. 

48. Stavební úpravy ŠD 
Usnesení ZM č. 5 - 48/2011
ZM schvaluje fi nancování díla Oprava 
střechy včetně zabudování střešních oken 
a prací s opravou souvisejících a stavební 
úpravy, které odpovídají zákonným 
podmínkám pro provoz MŠ v objektu 
školní družiny Komenského č.p. 690, 
Krásná Lípa do celkové výše 850 000 Kč 
z FRIM příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa.  

49. Odloučené pracoviště MŠ 
Usnesení ZM č. 5 - 49/2011
ZM schvaluje nové odloučené pracoviště 
MŠ v objektu ŠD. 

50. S úsměvem do školy 
Usnesení ZM č. 5 - 50/2011 
ZM bere na vědomí podání žádosti o 
grantový projekt S úsměvem do škol 
příspěvkovou organizací města Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p.o. 

51. Rezignace starosty 
Usnesení ZM č. 5 - 51/2011 
ZM bere na vědomí rezignaci Jana Koláře 
na funkci starosty města. 

52. Rezignace místostarostky 
Usnesení ZM č. 5 - 52/2011
ZM bere na vědomí rezignaci RNDr. Ivany 
Preyové na funkci místostarostky města. 

53. Rezignace na mandát člena RM 
Usnesení ZM č. 5 - 53/2011
ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra 
Hořeňovského na mandát člena rady 
města Krásná Lípa. 

54. Způsob provedení voleb 
Usnesení ZM č. 5 - 54/2011
ZM schvaluje způsob a provedení voleb:
a) starosty města - maximálně ve třech 
kolech, hlasováním tajným způsobem,
b) místostarosty města - maximálně 
ve třech kolech, hlasováním tajným 
způsobem,
c) člena RM - maximálně v pěti kolech, 
hlasováním tajným způsobem,
s 10 min. přestávkou pro poradu klubů 
zastupitelů volebních stran po každém 
neúspěšném kole volby. 

55. Zvolení starosty města 
Usnesení ZM č. 5 - 55/2011 
ZM zvolilo starostou města Krásná Lípa 
Ing. Zbyňka Linharta, bytem Bezručova 
599/4, Krásná Lípa a to s platností od 16. 
6. 2011.

56. Zvolení místostarosty města 
Usnesení ZM č. 5 - 56/2011
ZM zvolilo místostarostou města Krásná 
Lípa Jana Koláře, bytem Kyjov 82, Krásná 
Lípa a to s platností od 16. 6. 2011.

57. Zvolení člena RM 
Usnesení ZM č. 5 - 57/2011
ZM zvolilo člena RM RNDr. Ivanu Preyovou, 
bytem Dvořákova 42/10, Krásná Lípa.

58. Diskuse členů ZM 
Usnesení ZM č. 5 -  58/2011 
ZM ukládá RM zabývat se těmito 
otázkami, které vyplynuly z diskuse členů 
ZM:
- poděkování Dykytě a TS za spolupráci na 
akcích,
- regulace provozu videoterminálů ve 
městě,
- zasílání podkladových materiálů s 
větším předstihem,
- vytvoření pravidel pro podávání žádostí 
o dotace příspěvkovými organizacemi,
- pojmenování vhodné zelené plochy po 
Ing. Karlu Hiekovi.

Ověřovatelé: Mgr. Milan Sudek
RNDr. Ivana Preyová

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář 


