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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 26. duben

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 10. května

Krásnolipská májka 
se připravuje

Staročeský jarmark a pohádkový les 
v tradičním termínu

Tak jako každý jiný rok i letos pracovníci Technic-
kých služeb města připravují slavnostní májku. 
Vytipovaný strom z obecního lesa v Zahradách byl 
pokácen a převezen do areálu technických služeb, 
kde z něj byla oloupána kůra. Zahradníci připraví 
věnec, který děti ve škole ozdobí. Vlastní slavnost-
ní postavení máje bude 30. dubna od 18:00 hodin 
již v režii krásnolipských dobrovolných hasičů pod 
vedením Jiřího Sudy. Kulturní program předvede 
Křiničánek, Sboreček a děti ze ZŠ. Následovat bude 
lampionový průvod a pálení čarodějnic u T-klubu. 

(r)

Zveme malé i velké na 2. červnovou sobotu – 
9.6.2012 na již tradiční zábavnou akci Staročeský 
jarmark a pohádkový les.  Akce se uskuteční pře-
vážně na náměstí, kde nás budou čekat lákadla pro 
všechny naše smysly. Chodská pekárna u Šedivých 
nabídne výborné chodské koláče. Staročeský jar-
mark potěší nejen pestrou nabídkou dobrot a ukáz-
kou řemesel, ale také bohatým programem, který 
si nelze nechat ujít. Do děje nás vtáhne žonglérská 
show, pohodu naladí divadelní soubor Rolnička s 
pohádkou Komedie s kašpárkem.
A pokud vám to stále ještě nestačí, můžete se těšit 
třeba i na takové hvězdy, jako jsou Louis Armstrong, 
Madona, Michael Jackson nebo třeba Elvis Pressley.
A už jste někdy navštívili středověkou střelnice na 
kuši, katapult či luk? Pokud ne, máte jedinečnou 
příležitost.
Pro velmi náročného diváka máme připravené 
ukázky orientální magie, kde se budete bát nejen o 
život fakíra, ale i o svůj. Při hře s ohněm, poležení na 
střepech a hřebících, polykání mečů či plazení hadů 
se vám bude dech tajit. To vše můžete shlédnout 

díky světoznámému fakírovi Zdeňkovi Zahrádkovi, 
který je držitelem 22 českých rekordů a 13 Guine-
ssových rekordů, z nichž nejznámější je polykání 
nejdelšího meče na světě o délce 55 cm a 10dní po-
hřbení pod zemí bez vody. 
Pro dobrou pohodovou náladu nám k tanci a posle-
chu zahraje kapela Ruksak.
Klub českých turistů si pro Vás připravil pohádkový 
les. Start i cíl pohádkového lesa bude na náměstí. 
Letos jsme pro vás připravili 2 trasy  - 6km pro a 
kratší trasa okruhem městského parku. Na delší tra-
se bude zajištěn prodej nápojů. Těšit se můžeme na 
různé pohádkové bytosti a na spoustu her a soutěží, 
které budou sladce odměněny. Start pohádkového 
lesa proběhne od 8.30-11.00 před Domem České-
ho Švýcarska, cíl taktéž do 14.00. nezapomeňte na 
ocenění pohádkových bytostí, které pak bude vy-
hlášeno v 15.00.
Vážené pekařky a pekaři, nenechte si ujít oblíbenou 
soutěž o nejlepší bábovku jarmarku, kde můžete 
dát na obdiv vaše kuchařské či jiné schopnosti. Nej-
-bábovky budou opět ohodnoceny zkušenou od-

bornou porotou a odměněny lákavými 
cenami.
Bohaté občerstvení bude zajištěno bě-
hem celého dne na náměstí až do konce 
programu. 
A možná přijde i kouzelník.
Akci pro vás společně připravilo město 
Krásná Lípa a KČT Krásná Lípa. Těšíme se 
na Vás. Tak co říkáte? Tohle si prostě ne-
můžete nechat ujít.

Lucie Hanková, tajemnice MěÚ
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

Pracovní poradenství 
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Občansko právní 
poradenství                                                  
Každé první a třetí po
ndělí                                               
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839

Sociálně aktivizační 
služby 
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359

Klub VČELKA 
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do 
6 let 

vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843

Hlídání dětí                                                                      
tel:777 291 359

Odlehčovací služba
tel:777 291 359

PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT  9:00-14:45
pro starší 15 let  

T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel.:777 036 828, 412 
354 841

Praní, žehlení prádla 
úklidy domácností i fi rem  
půjčovna kostýmů pro 
děti                       
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 412 354 842 

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky.
                                                        
Kontaktní místo: 
Agentura pro sociální 
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 28. – 29. 4. 2012 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, 
 tel.: 737 501 440
- 1. 5. 2012 MUDr. Křemen Adolf , Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 5. – 6. 5. 2012 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
- 8. 5. 2012 MUDr. Pojtingerová Hana, Divišova 140/10, Děčín IV - Podmokly, tel.: 412 586 361
- 12. – 13. 5. 2012 MUDr. Sudová Olga, Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989

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

Letošní březen byl v Krásné Lípě nejteplejším břez-

nem od počátku měření (2009). Průměrná teplota 

činila 4,3°C. Nejchladněji bylo v první dekádě, kdy 

se ranní teploty pohybovaly mnohdy pod nulou. 

Nejnižší teplota měsíce padla 6.3 -8,4°C. Odpolední 

teploty se pohybovaly kolem +5°C. Převládalo po-

lojasné počasí s minimem srážek.

Ve druhé dekádě se zatáhlo a přibylo srážek. Díky 

většímu množství oblačnosti se ale ranní minima 

nedostávala pod nulu a kolikrát zůstávala relativ-

ně vysoko nad nulou. Nejteplejším dnem měsíce 

byl datum 17.3, kdy se ranní teplota pohybovala 

kolem 6°C, odpolední 17°C a večerní kolem 10°C. 

Až do konce měsíce převládalo konstantní počasí 

s příjemnými odpoledními teplotami kolem 13°C 

odpoledne a 5°C ráno. Výjimkou byl samotný konec 

měsíce, kdy se ochladilo na 2°C v noci a 5°C ve dne.

Březen 2012 vs 2011 vs 2010 vs 2009

Průměrná teplota 4,3°C 2,9°C 1,7°C 2,0°C

Maximální teplota 17,9°C 15,6°C 18,0°C 9,9°C

Minimální teplota -8,4°C -11,3°C -14,3°C -8,9°C

Maximální vlhkost 100% 100 % 100% 100%

Minimální vlhkost 18% 41% 40% 58%

Maximální poryv větru 17 m/s 13,5 m/s 18 m/s 13 m/s

Úhrn srážek 34,4 mm 35,5 mm  72 mm 110mm

Počet dnů arktických (maximální teplota nevystou-

pila nad -10°C) : 0

Počet dnů ledových (maximální denní teplota ne-

vystoupila nad -0,1°C) : 0

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota 

klesla pod 0,0°C) : 10

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

Počasí v Krásné Lípě - březen 2012Svoz separovaného odpadu

vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v 
pondělí 7.5. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
10.5. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 21.5. 2012 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 24.5. 2012 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.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí  7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý  7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa  7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek  7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek  7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 

Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 839. 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: 
Koupila jsem si ložní povlečení z mikrovlákna. Po prvém praní před použitím jsme zjistila, že na 
zipu chybí jezdec. Prodejce mi reklamaci nechce uznat.

Odpověď: 
Z uzavřené kupní smlouvy v obchodě vyplývá pro provozovatele obchodu (není-li dohodnuto něco 
jiného, o čemž ovšem tazatelka nepíše), že prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc 
je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad (§ 616 obč. zák.). Shodou s 
kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti 
- požadované smlouvou, nebo 
- popisované prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem, nebo 
-  očekávané na základě jimi prováděné reklamy, nebo 
-  pro věc takovéhoto druhu obvyklé,
dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo 
pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby 
prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, A 
TO podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, 
může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To poslední (sleva či odstoupení od smlouvy) však neplatí, pokud kupující před převzetím věci o 
rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za 
rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak 
(§ 616 odst. 4 obč. zák.).
Prodávající dále (tedy mimo výše uvedené) odpovídá kupujícímu za ty vady, které se projeví jako 
rozpor s kupní smlouvou v záruční době (§ 619 obč. zák.). Záruka se však nevztahuje na opotřebení 
věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na 
vady, pro které byla nižší cena sjednána (nabídnuta). A jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za 
vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Pokračování příště. 
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Padělal technickou kontrolu
Po kontrole vozidla Škoda Felicia zjistili krásnolipští 
policisté, že ačkoli je na registrační značce vylepe-
na platná technická kontrola, majitel jí nemá zapsá-
nu v evidenci. Ten se ještě snažil policistům před-
kládat potvrzený velký technický průkaz a platné 
protokoly z technické kontroly. Za částku 2.000,- Kč 
ale získal pouze kvalitní padělky protokolů a platné 
technické kontrole se stejně nevyhne. Policie nyní 
hledá neznámého padělatele, kterému hrozí za pa-
dělání veřejné listiny odnětí svobody až na tři léta.

Ukradené auto naboural
Devatenáctiletý mladík z Krásné Lípy se ranních 
hodinách vloupal do garáže v nerudově ulici. V 
podnapilém stavu vnikl poškozenému na poze-
mek, kde nalezl zaparkované odemčené vozidlo 
Škoda Felicia i s klíči. S tím hned po nastartování 
opodál naboural. Poté se vrátil zpět, aby si z vypá-
čené garáže mohl z druhého vozidla odnést auto-
rádio a další věci. To už ale nedovolil majitel, který 
mladíky zadržel až do příjezdu policistů, kteří mu 
po vystřízlivění v policejní cele sdělili podezření 
pro přečiny porušování domovní svobody, krádež, 
neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vli-
vem návykové látky, za které mu hrozí až tříletý 
trest odnětí svobody.

Porvali se v hospodě
V restauraci U Kuruce v Pražské ulici se ranních ho-
dinách porvali. Po napadení na zemi zůstal ležet 
mladík v bezvědomí se zhmožděninami na hlavě, 
se kterými byl po dva dny hospitalizován na JIP 
v rumburské nemocnici. Další zraněný skončil se 
zhmožděním nosu. Pro útočníka je již připraveno 
sdělení podezření z přečinu výtržnictví, za které mu 
hrozí dvouletý trest odnětí svobody.

Honičku v ulicích města považoval za legraci
Po běžné silniční kontrole krátce před půlnocí za-
čalo v Krásné Lípě pronásledování vozidla Škoda 
Octavia, které před tím policejní hlídce nezastavi-
lo. Řidič v rychlosti 140 až 180 km v hodině ujížděl 
na Rumburk, Studánku, Varnsdorf a Dolní Podluží 
a ohrožoval sebe i ostatní. Několikrát se vyhnul 
policejnímu zátarasu, až byl nakonec dostižen v 
Rumburku kousek od náměstí. Řidič se svůj čin 
snažil vysvětlit jako pouhou legraci. Ta ho nakonec 
přišla na 2.500,- Kč. Dalších pět bodů v kartě řidiče 
mu jistě zařídí brzké odebrání řidičského průkazu. 
Sám však riskoval mnohem víc, neboť policista je 
v takovém případě oprávněn proti takovému řidiči 
použit zbraň.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17. března 
do 16. dubna evidovali 31 trestných činů a 55 pře-
stupků. 

prap. Jan Hampl - inspektor

Jsme chráněná dílna a zaměstnáváme osoby se 
zdravotním postižením na pozici šiček. Činnost 
jsme zahájili začátkem roku 2012. Šijeme nená-
ročné výrobky podle přání zákazníka. V současné 
době bychom rádi rozšířili počet našich zaměst-
nanců, neboť máme hodně poptávek. Z tohoto 
důvodu hledáme šičky pro práci v chráněné díl-
ně do jednosměnného provozu s možností za-
učení. Hledáme pouze pracovníky s pracovním 
omezením (OZP). Pracoviště je v Krásné Lípě.
Kontakt: Pavel Palička, tel.: 739 126 892,
e-mail: p.palicka@azpo.cz 

Kostka Krásná Lípa poskytuje možnost vykonávat 
veřejnou službu lidem, kteří jsou Úřadem práce vy-
sláni. I když je veřejná služba je vykonávána zdar-
ma, tak odvedená práce je pro provoz komunit-
ního centra velkým přínosem. Pracovníky veřejné 
služby zapojujeme do práce s dětmi v předškolním 
klubu Včelka nebo v Amari klubu. Účastní se také 
doučování. Pomáhají nám s drobnými opravami a 
úklidem v komunitním centru i v T-klubu. Pokud je 
dostupné vhodné vzdělávání nebo dokonce doto-
vané pracovní místo, pak jsou tito pracovníci první, 
kdo dostane nabídku.
V Kostce pracují také dobrovolníci. Věnují se zejmé-
na práci s dětmi a mládeží, vedou kroužky a dětem 
pomáhají s přípravou do školy. Další dobrovolníky 
a dobrovolnice, zejména pro práci s dětmi v komu-
nitním centru rádi uvítáme. Mohou nám pomoci 
zejména při doučování a přípravě dětí do školy, 
ale můžou vést také nějaký kroužek. Zájemci o 
dobrovolnickou práci se můžu přihlásit u Dagmar 
Hadravové.

(Hana Volfová, Kostka, p.o.)

Matně vzpomínám, že poměrně nedávno prošla 
médii informace o možných zásobách břidlico-
vých plynů v Polsku. Dnes jsem dostal odkaz, kte-
rý naznačuje, že tato cenná surovina může být i 
na území ČR. Velmi zajímavá informace, pokud si 
představím ekonomické aspekty takové těžby, ale 
jak to tak bývá, každá mince má dvě strany a v tom-
to případě se nezdá být rozumné si mincí hodit a 
spoléhat se na náhodu… 
Abych uvedl čtenáře do „obrazu“- společnost Ener-
gia Czech s.r.o. – mateřská fi rma Hutton Energy 
London má zájem o průzkum těžby břidlicových 
plynů v ČR metodou hydraulického štěpení (HF) 
a právě tato technologie průzkumu a těžby, jak se 
zdá, může ohrozit životní prostředí a zdroje pitné 
vody… Více informací můžete hledat na stránkách 
koalice STOP HF nebo se podívat na plakátek zde. 
Petici proti těžbě a průzkumu metodou HF na úze-
mí ČR můžete podepsat na MěÚ v Krásné Lípě u pí. 
Drobečkové, dveře č. 15.

T-klub nabízí dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let 
řadu aktivit. Je tu venkovní sportoviště a vnitřní 
prostory vybavené počítači s internetem, lezeckou 
stěnou, stolním tenisem, fotbálkem, air hokejem 
a množstvím her. Otevřeno je od úterý do pátku, 
vždy od 13:00 do 19:00, a v sobotu od 10:00 do 
18:00. Mimo otevírací dobu jsou pořádány výlety 
a příměstský tábor. Od dubna letošního roku má 
krásnolipský T-klub novou vedoucí Kláru Vodič-
kovou.  Do provozu klubu je zapojen pracovník 
veřejné služby, který zajišťuje drobnou údržbu a 
pravidelný úklid okolí klubu. Děkujeme Jakubovi 
Rattayovi, který T-klub vedl od roku 2009. 

(hv)

Webový portál www.dopenzionu.cz ve spolupráci 
s Asociací hotelů a restaurací ČR, agenturou Czech-
Tourism a společností Google uděluje každoročně 
titul PENZION ROKU. V loňském roce se mezi 15 
nejlepšími umístil i krásnolipský penzion Kyjovská 
terasa Gabriely Sedláčkové a Václava Pešťáka. Bla-
hopřejeme! 

Pro zajímavost Vám nabízíme pohled na plakátky, 
které byly nově umístěny na MěÚ . Plakátky se vě-
nují třem tématům – městské zeleni, infrastukruře 
a volnému času v našem městě.

Policejní sloupek  
přehled za uplynulý 

měsíc

Nabídka volných 
pracovních míst

Veřejná služba v Kostce

M ě í á ž ě ě dá šl

Bude se v ČR těžit plyn?

Téčko má novou 
vedoucí

Penzion Kyjovská 
terasa mezi patnáctkou 

nejlepších

Nové nástěnky 
na MěÚ v Krásné Lípě

Upozornění
Změna úředních hodin 

Městského úřadu Krásná Lípa

V pondělí 7. května je z provozních 

důvodů ZAVŘENO. Děkujeme za 

pochopení.

Veřejná sbírka na 
opravu varhan v 

krásnolipském kostele
Město Krásná Lípa vyhlásilo veřejnou sbírku na 
podporu generální opravy a elektrifi kace varhan 
v kostele sv. Máří Magdaleny. Oprava varhan 
včetně jejich elektrifi kace si vyžádá náklady 
1,2 mil. Kč.
Příspěvky můžete věnovat prostřednictvím 
sbírkové pokladničky určené pro přijímání 
příspěvků, která je umístěna v infocentru v 
Domě Českého Švýcarska na Křinickém náměstí.
Můžete využít i speciální bankovní účet č. 
250484255/0300, Poštovní spořitelna. IBAN 
CZ97 0300 0000 0002 5048 4255 - pro platby ze 
zahraničí.

Sbírka se koná až do 7. září 2012.
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V úterý 1. května se ve Sportovním areálu Českého 
Švýcarska v Krásné Lípě koná akce k otevření letní 
sezony. Zároveň dojde k znovuotevření SportBa-
ru. Pro návštěvníky je připraven rodinný turnaj v 
minigolfu od 10:00, volně přístupný bude od 8:00 
do 14:00 kurt na plážový volejbal a centrální kurt s 
umělým povrchem. Od 10:00 do 12:00 bude volně 

přístupná umělá horolezecká stěna s instruktorem, 
a od 14:00 do 15:00 předvedou své dovednosti čle-
nové dětského tenisového kroužku pod vedením V. 
Šmalcla. Na nejmenší čeká několik nových herních 
prvků přímo v areálu – houpačka, kolotoč a druhá 
trampolína. Všichni jste srdečně zváni.

(Kolektiv SA)

Srdečně Vás zveme na vzpomínkový akt k výročí 
osvobození, který se bude konat dne 2.5.2012 od 
14:00 hodin na místním hřbitově u hrobu padlých 
vojáků 2. světové války. V programu vystoupí děti 
ze Sborečku při Základní škole Krásná Lípa.

Okolními městy jako v minulých letech a vyražme 
v co největším počtu na kolech do Starých Křečan, 
kde se v sobotu 12. května od 13:00 hodin koná tra-
diční setkání cykloturistů – amatérů - z obou stran 
hranice. Na tamním hřišti nás čeká vlídné přijetí, 
suvenýr na památku, živá hudba, občerstvení a zá-
bava. Sraz všech účastníků je ve 11:50 hodin pod 
lípou na náměstí, odkud volnou jízdou ve 12:00 
vyjedeme. Vítáni jsou všichni od šesti let do deva-
desáti. 

(Milan Sudek)

Vycházku zaměřenou na pozorování ptáků, určová-
ní podle hlasu, ukázku odchytu do sítí a kroužková-
ní pro vás na sobotu 5. května mezi 6:30 až 10:30 
připravila Správa NP České Švýcarsko. Sraz účast-
níků je v 6:30 hodin v Krásné Lípě u parkoviště u 
Správy NP České Švýcarsko. S sebou si vezměte ne-
nápadné oblečení, dalekohled, holínky, fotoaparát. 
Více na www.npcs.cz. 

Mechem obrostlá kamenná moře, suťová pole, výchozy pískovců a vulkanitů, 
pestrobarevná paleta jarního kvítí, rozkvetlé stromy a mnoho dalšího uvidíte 
v úterý 1. května, když se se Správou NP České Švýcarsko vydáte na výlet na 
Růžák. Sraz je v Růžové u restaurace U kostela v 10:00 hodin. Připravte se na 
středně náročný terén dlouhý cca 15 km. Více na www.npcs.cz. 

Správa NP České Švýcarsko vyhlásila vědomostní soutěž Náš národní park Čes-
ké Švýcarsko, jejímž letošním tématem je Turistika v národním parku. Soutěžící 
si zodpovězením deseti otázek ověří, jak dobře znají fakta o známých turistic-
kých cílech Českého Švýcarska. Své odpovědi pak mohou zaslat na adresu sprá-
vy národního parku poštovní cestou a nově i prostřednictvím internetového 
formuláře. Bližší informace o soutěži jsou k dispozici na internetové stránce 
http://www.npcs.cz/vedomostni-soutez. Uzávěrka soutěže je 31. května 2012.

Město Krásná Lípa ve spolupráci s kulturní komisí pořádá  v sobotu 5. května 
2012 od 14.00 hod. v Kulturním domě Krásná Lípa Den matek. 
Co Vás čeká? - vystoupení Sborečku ze ZŠ Krásná Lípa - vystoupení děti z MŠ 
Sluníčko - módní přehlídka plná překvapení - vystoupení zpěvačky Simony He-
likarové - kurz sebeobrany s Policií ČR - výroba šperků pod vedením Dagmar 
Hadravové a Jitky Čapkové - netradiční kytice k různým příležitostem, aranžmá, 
balení dárků pod vedením „Květinky Janka a Lucka“ a zkušené fl oristky Aleny 
Hálové - „proměna“ pod vedením kadeřnice Petry Hejdukové a kosmetičky Do-
miniky Nistorové. Přejeme ženám hezký Den matek. 

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY 
VE SPORTOVNÍM AREÁLU

Vzpomínka na padlé

Nenechme se zahanbit

Vítání ptačího zpěvu

Prvomájová 
„šutrologickorostlinovědní“ vycházka 

na Růžák

Národní park vyhlásil 
vědomostní soutěž 

Den matek

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
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1. Zpráva o plnění úkolů z 9. ZZM 
Usnesení ZM č. 10 - 01/2012 
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 9. ZZM předloženou tajemnicí 
MěÚ Mgr. Lucií Hankovou bez připomínek.  

2. Plán jednání ZM na rok 2012 
Usnesení ZM č. 10 - 02/2012 
ZM schvaluje plán svého jednání na rok 2012. 

3. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ, p. o. za rok 2011 
Usnesení ZM č. 10 - 03/2012
ZM schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2011 v předloženém znění. 

4. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa za rok 2011 
Usnesení ZM č. 10 - 04/2012
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2011 v celkové výši 731 
415,14 Kč (z hlavní činnosti 665 369,68 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 
66 045,46 Kč) a schvaluje odvod do rezervního fondu ve výši 100 %.  

5. Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ na rok 2011 
Usnesení ZM č. 10 - 05/2012
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet 
k 7. 12. 2011 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa v předloženém znění. 

6. 1. změna odpisového plánu ZŠ a MŠ pro rok 2011 
Usnesení ZM č. 10 - 06/2012
ZM schvaluje 1. změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ pro rok 2011, dle 
předloženého návrhu a současně schvaluje odvod z fondu reprodukce 
majetku /investičního fondu/ ZŠ a MŠ v celkové výši 2 848 435 Kč.  

7. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ, p. o. pro rok 2012 
Usnesení ZM č. 10 - 07/2012
ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku roku 2012 na provozní 
výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Krásná Lípa o částku 589 000 Kč.  

8. ZŠ a MŠ, p. o. - 1. rozpočtové opatření rozpočtu 2012 
Usnesení ZM č. 10 - 08/2012
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2012, dle 
předloženého návrhu.  

9. Roční odpisový plán ZŠ a MŠ, p. o. pro rok 2012 
Usnesení ZM č. 10 - 09/2012 
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2012, dle předloženého 
návrhu a současně schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku /
investičního fondu/ ZŠ a MŠ v celkové výši 2 848 435 Kč.  

10. Dodatek č. 6 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 - 10/2012
ZM schvaluje dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 

11. Rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa na rok 2012 
Usnesení ZM č. 10 - 11/2012
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV (neinvestiční 
výdaje a mzdy) - rozpočet na rok 2012 příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění.  

12. Ve škole zajímavě  
Usnesení ZM č. 10 - 12/2012
ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 1 714 192 Kč na projekt Ve škole 
zajímavě příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa dle rozhodnutí č. 4615/21/7.1.4/2011. Dotace je získána z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

13. Zpráva o hospodaření Kostka, p. o. za rok 2011 
Usnesení ZM č. 10 - 13/2012
ZM schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Kostka 
Krásná Lípa za rok 2011 v předloženém znění. 

14. Hospodářský výsledek Kostka, p. o. za rok 2011 
Usnesení ZM č. 10 - 14/2012
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Kostka 
Krásná Lípa za rok 2011 v celkové výši 124 316,58 Kč (z hlavní činnosti 
ve výši 90 314,03 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 34 002,55 Kč) a schvaluje 
odvod do fondu odměn ve výši 20% hospodářského výsledku a zbylou 
část 80 % hospodářského výsledku převést do rezervního fondu.  

15. Roční odpisový plán Kostka, p. o. pro rok 2012 
Usnesení ZM č. 10 - 15/2012

ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Kostka Krásná 
Lípa pro rok 2012, dle předloženého návrhu a současně schvaluje odvod 
z fondu reprodukce majetku /investičního fondu/ Kostka, p. o. v celkové 
výši 39 541 Kč.  

16. Učení je cesta 
Usnesení ZM č. 10 - 16/2012
ZM schvaluje přijetí dotace p. o. Kostka Krásná Lípa na projekt 
Učení je cesta ve výši 5 954 767,20 Kč dle předloženého návrhu. 
Dotace na projekt je získána z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. Projekt bude realizován od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2013. 
Pro úspěšné absolventy projektu bude vytvořeno 15 pracovních míst 
po dobu 1 roku.  

17. Profesní orientace  
Usnesení ZM č. 10 - 17/2012
ZM schvaluje přijetí dotace p. o. Kostka Krásná Lípa na projekt Profesní 
orientace 2011 ve výši 157 000 Kč dle předloženého návrhu. Dotace na 
projekt je získána z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
ZM dále schvaluje přijetí dotace p. o. Kostka Krásná Lípa na projekt 
Profesní orientace 2012 ve výši 265 580 Kč dle předloženého návrhu. 
Dotace na projekt je získána z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 

18. Odlehčovací služby 
Usnesení ZM č. 10 - 18/2012
ZM schvaluje přijetí dotace p. o. Kostka Krásná Lípa na projekt 
Odlehčovací služby ve výši 300 000 Kč dle předloženého návrhu. Dotace 
na projekt je získána z Ministerstva práce a sociálních věcí. 

19. Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2012 
Usnesení ZM č. 10 - 19/2012
ZM schvaluje návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2012 v 
závazných ukazatelích rozpočtu v provozní, investiční-účelové části 
rozpočtu a fi nancování dle tabulek č. 1 - 3. 

20. Rozpočtová opatření rozpočtu města roku 2012 
Usnesení ZM č. 10 - 20/2012
ZM schvaluje, aby RM prováděla rozpočtová opatření rozpočtu města 
Krásná Lípa na rok 2012 v rozsahu:
a) navýšení (snížení) celkových příjmů a výdajů rozpočtu jednotlivých 
organizačních složek města v provozní, investiční - účelově vázané 
části a fi nancování, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů 
rozpočtových kapitol vyjma účelových dotací a k tomu souvisejících 
výdajů,
b) daném § 16 odst. 3, písm. a) a c) a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
 
21. Předání kompetencí RM  
Usnesení ZM č. 10 - 21/2012
ZM schvaluje
1) využití volných fi nančních prostředků města Krásná Lípa ke 
zhodnocování do max. výše 3 mil. Kč a pověřuje RM k tomuto nakládání,
2) poskytnutí příspěvků kulturním, tělovýchovným a zájmovým 
organizacím ve městě do výše 200 tis. Kč dle platných pravidel, 
3) poskytnutí příspěvku ve výši 85 tis. Kč Klubu cyklistiky Krásná Lípa na 
uspořádání TOUR DE FEMININ,
4) poskytnutí příspěvků občanům na opravy vnějších plášťů budov, 
střech, plotů a květinové výzdoby do výše 100 tis. Kč dle platných 
pravidel,
5) poskytnutí účelové půjčky ve výši 480 tis. Kč KČT Krásná Lípa s 
návratností v roce 2012,
6) aby s rozpočtovými rezervami rozpočtu města nakládala RM. 

22. Rozpočtový výhled na období 2012 - 2015 
Usnesení ZM č. 10 - 22/2012
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Krásná Lípa na období od roku 
2012 do roku 2015 dle předloženého návrhu. 

23. Rozpočtová opatření rozpočtu příspěvkových organizací 
města Krásná Lípa rok 2012 
Usnesení ZM č. 10 - 23/2012
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření rozpočtu 
příspěvkových organizací zřízených městem Krásná Lípa na rok 2012 
v rámci schváleného rozpočtu, které nemění výši celkového rozpočtu 
příspěvkové organizace.  

24. Odpis pohledávek města Krásná Lípa k 31.3.2012 
Usnesení ZM č. 10 - 24/2012
ZM schvaluje odpis pohledávek města Krásná Lípa k 31. 3. 2012 dle 
předloženého návrhu v celkové výši 995 382,89 tis. Kč.  

25. Organizační složky města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 - 25/2012
ZM schvaluje úpravy zřizovacích listin organizačních složek města 

Krásná Lípa dle předloženého návrhu a ukládá vedoucí fi nančního 
odboru zajistit příslušné dodatky zřizovacích listin. 

26. Statut sociálního fondu  
Usnesení ZM č. 10 - 26/2012
ZM schvaluje změnu Statutu sociálního fondu města Krásná Lípa, dle 
předloženého návrhu.  

27. Rozpočet sociálního fondu  
Usnesení ZM č. 10 - 27/2012
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu pro rok 2012, dle předloženého 
návrhu.  

28. Členské příspěvky  
Usnesení ZM č. 10 - 28/2012
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2012 do:
1) Destinační fond ČŠ ve výši 23 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 18 415 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 9 207,50 Kč,
4) Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve výši 14 007 Kč. 
5) MAS Šluknovsko ve výši 500 Kč.

29. Hodnotící zpráva města Krásná Lípa za rok 2011 
Usnesení ZM č. 10 - 29/2012
ZM bere na vědomí Hodnotící zprávu města Krásná Lípa k návrhu 
státního závěrečného účtu za rok 2011, dle předloženého návrhu.  

30. Roční zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za rok 2011 
Usnesení ZM č. 10 - 30/2012
ZM schvaluje Roční zprávu o výsledcích fi nančních kontrol za rok 2011 
vč. zpráv příspěvkových organizací města Krásná Lípa v předloženém 
znění.  

31. Monitoring hospodaření města Krásná Lípa za rok 2011 
Usnesení ZM č. 10 - 31/2012
ZM bere na vědomí tabulku SIMU - soustavy informativních a 
monitorujících ukazatelů města Krásná Lípy za rok 2011 v předloženém 
znění.  

32. Zajištění úvěru na fi nancování 
Usnesení ZM č. 10 - 32/2012
ZM schvaluje z přijatých nabídek na poskytnutí revolvingového úvěru 
na fi nancování stavby kanalizace 2. etapa Krásná Lípa nabídky v pořadí: 
1. Česká spořitelna, a.s. 
2. ČSOB, a.s. 
a ukládá vedoucí fi nančního odboru připravit příslušnou smlouvu a 
předložit ji ke schválení ZM. 
33. Zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku 
Usnesení ZM č. 10 - 33/2012
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/49/15-130 
na uložení kanalizační přípojky do pozemku města Krásná Lípa p. p. č. 
296/2, k. ú. Krásná Lípa, s majiteli sousedního domu č. p. 272/18, paní 
Steckerovou a paní Hejdukovou. 

34. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa, Pražská 271/20 - 
objekt - Usnesení ZM č. 10 - 34/2012
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 271 na st. p. č. 210, st. p. č. 210 
(224 m2) v k. ú. Krásná Lípa, ulice Pražská do vlastnictví Ladislavu 
Bezděkovi, bytem Krásná Lípa, Bendlova 438/7, za kupní cenu 280 
000 Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy a za podmínky, že 
kupující před podpisem kupní smlouvy složí kauci ve výši 50 000 Kč 
vratnou po splnění podmínky kompletní výměny výplní všech otvorů, 
opravy a nového nátěru celé fasády. Tyto opravy musí být uskutečněny 
nejdéle do 31. 10. 2013. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
ZM schvaluje prodej za podmínky, že kupní smlouva bude uzavřena do 
15. 5. 2012. 

35. Dodatek č.2 ke kupní smlouvě - Křinické náměstí 7/12 
Usnesení ZM č. 10 - 35/2012
ZM schvaluje dodatek č.2 ke kupní smlouvě č.2011/31/18-72 uzavřené 
dne 27. 1. 2011 mezi Městem Krásná Lípa jako prodávajícím a fi rmou 
Křinický pivovar s. r. o., Praha 6, Dejvice, Na Hanspaulce 1034/7a, jako 
kupujícím takto:
- čl. 5 odstavec a) kupní smlouvy se nahrazuje zněním: a) nejpozději 
do 30. 6. 2013 předložit Městu Krásná Lípa projektovou dokumentaci 
na vybudování minipivovaru a pravomocné stavební povolení na 
vybudování minipivovaru a prokázat Městu Krásná Lípa v této lhůtě, 
že v souvislosti s výstavbou minipivovaru proinvestoval částku 
3 000 000 Kč. 
- v čl. 5 odstavec b) kupní smlouvy se termín - do 31. 12. 2012 nahrazuje 
termínem - do 31. 12. 2013. 

36. Prodej p. p. č. 2023/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 - 36/2012
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2023/2 o výměře 1933 m2, k. ú. Krásná 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 28.03.2012
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Lípa za účelem výstavby rodinného domu Blance Löffl  er, Grafenau, 
Im Mittenbühl 5, za cenu 15 Kč/m2 do základní výměry, 40 Kč/m2 
nad základní výměru, porosty 13 400 Kč, studna 1 000 Kč za podmínky 
oddělení vodoteče a směny části p. p. č. 2022, k. ú. Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

37. Prodej části p. p. č. 602/1, části p. p. č. 642/4 a st. p. č. 345, 
vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 10 - 37/2012
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 602/1 o výměře 172 m2, části p. p. 
č. 642/4 o výměře 122 m2 a st. p. č. 345 o výměře 1 m2, vše k. ú. Vlčí 
Hora za účelem zřízení zahrady Ivanu a Jaroslavě Lemonovým, Kladno, 
Sportovců 3029, za cenu 23 600 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené. 

38. Prodej st. p. č. 78/1, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 10 - 38/2012
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 78/1 o výměře 86 m2, k. ú. Krásný Buk 
Jiřímu a Ivetě Zerzánovým, Krásná Lípa, Krásný Buk 54 a Jaroslavu a Evě 
Andertovým, Ústí nad Labem, Masarykova 2292/150A. 

39. Prodej p. p. č. 355/3, části p. p. č. 355/4 a části p. p. č. 355/1, 
vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 10 - 39/2012
ZM schvaluje prodej p. p. č. 355/3 o výměře 781, části  p. p. č. 355/4 
o výměře 135 m2 a části p. p. č. 355/1 o výměře 525 m2, vše k. ú. Vlčí 
Hora za účelem podnikání (zřízení zahrady) LiveCom s. r. o. Plzeň, 
Špálova 2, za cenu 387 000 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené. 

40. Prodej st. p. č. 1470 a části p. p. č. 1159/1, vše k. ú. Krásná 
Lípa - Usnesení ZM č. 10 - 40/2012
ZM schvaluje výjimku z Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa a uzavření kupní smlouvy na st. p. č. 
1470 o výměře 93 m2 a část p. p. č. 1159/1 o výměře 1341 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa s tím, že bude doplacena kupní cena ve výši 525 Kč. 

41. Prodej části p. p. č. 251/1 a části p. p. č. 1523, vše k. ú. Vlčí 
Hora - Usnesení ZM č. 10 - 41/2012
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 251/1 o výměře 993 m2 a části p. p. č. 
1523 o výměře 176 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady a 
zajištění přístupu Jaroslavě Hanfové, Praha 7, U Studánky 1 za cenu 66 
025 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

42. Prodej p. p. č. 1556/1 a p. p. č. 1556/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 - 42/2012
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1556/1 o výměře 403 m2 a p. p. č. 1556/2 
o výměře 112 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Ing. 
Janu a Ing. Aleně Adámkovým, Praha 4, Nešporova 573 a Ing. arch. 
Ivanu a PhDr. Ivaně Anděrovým, Praha 4, Podolská 120 za cenu 
19 175 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

43. Prodej p. p. č. 1962/5 a p. p. č. 1962/6, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 - 43/2012
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1962/5 o výměře 721 m2 a 1962/6 o výměře 
525 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu 
Filipu Rokosovi, Markvartice 373, za cenu 
25 380 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

44. Prodej p. p. č. 686/1, 686/2 a 686/5, vše k. ú. Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 10 - 44/2012
ZM schvaluje prodej p. p. č. 686/1 o výměře 304 m2, p. p. č. 6686/2 
o výměře 310 m2 a p. p. č. 686/5 o výměře 2894 m2, vše k. ú. Krásný 
Buk za účelem zřízení zahrady Emilii a Jiřímu Paterovým, Krásná Lípa, 
Kamenná Horka 50 za cenu 108 560 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

45. Bezúplatný převod pozemků od Ústeckého kraje 
Usnesení ZM č. 10 - 45/2012
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. p. č. 2780/5 o výměře 2 
m2, p. p. č. 2870/11 o výměře 82 m2, p. p. č. 3174/1 o výměře 418 
m2, p. p. č. 3174/3 o výměře 4 m2, p. p. č. 3175/1 o výměře 108 m2, 
p. p. č. 3175/3 o výměře 173 m2, p. p. č. 3176/1 o výměře 97 m2, p. p. 
č. 3177 o výměře 367 m2, p. p. č. 3180 o výměře 113 m2 a p. p. č. 3211 
o výměře 205 m2, vše k. ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje Ústí nad 
Labem v rámci vypořádání pozemků pod chodníky. 

46. Bezúplatný převod pozemku 
Usnesení ZM č. 10 - 46/2012
ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 2869/1 o výměře 1980 
m 2, k. ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje Ústí nad Labem v rámci 
majetkoprávního vypořádání chodníku Rumburská. 

47. Směna části p. p. č. 1038, části p. p. č. 1141 a za část p. p. č. 
538/1, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 10 - 47/2012
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 1038 o výměře 40 m2 a části p. p. 
č. 1141 o výměře 36 m2, vše k. ú. Krásný Buk za část p. p. č. 538/1 o 
výměře 7 m2, k. ú. Krásný Buk se Zdeňkem Tůmou, Dubí, K. Světlé 
560. Rozdíl výměr bude účtován částkou 25 Kč/m2. Směnitelé uhradí 
náklady rovným dílem.

48. Směna p. p. č. 261/53 za p. p. č. 261/3, vše k. ú. Kyjov u 
Krásné Lípy - Usnesení ZM č. 10 - 48/2012
ZM projednalo žádost pana Zbyslava Hofmana, Varnsdorf, Svatopluka 
Čecha o směnu p. p. č. 261/53 za p. p. č. 261/3, vše k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy a trvá na usnesení ZM č. 8-31/2011 ze dne 7. 12. 2011. 

49. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 6-34/2011 
Usnesení ZM č. 10 - 49/2012
ZM neschvaluje revokaci usnesení ZM č. 6-34/2011 ze dne 21. 9. 2011, 
protože podmínka prodeje p. p. č. 348/4, k. ú. Krásná Lípa (původní 
č. pozemku 348/3) fi rmě Kredit Děčín, a. s. dle usnesení ZM č. 20-29 
ze dne 10. 12. 2009 nebyla splněna. ZM trvá na splnění původního 
požadavku.   

50. Prodej p. p. č. 644/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 10 - 50/2012
ZM se seznámilo se žádostí Milana a Heleny Gebauerových, Liberec, 
Sosnová 466/2 a nadále se touto žádostí nebude zabývat, kupující 
podepsali kupní smlouvu, kde bylo uvedeno, že byli se stavem 
předmětu koupě seznámeni a s obsahem kupní smlouvy souhlasí. 

51. Souhlas s prodejem pozemku 
Usnesení ZM č. 10 - 51/2012
ZM vydává Robertu Krausovi, Mnichov, Türkenstrasse 29b souhlas s 
prodejem části p. p. č. 633 o výměře 19 m2, k. ú. Vlčí Hora. 

52. Souhlas s prodejem pozemků 
Usnesení ZM č. 10 - 52/2012
ZM vydává Evě Matyáskové, Krásná Lípa, Sněžná 44 souhlas s prodejem 
p. p. č. 1416/1 o výměře 1696 m2 a p. p. č. 1405/2 o výměře 2017 m2, 
vše k. ú. Vlčí Hora. 

53. Schválení darovací smlouvy  
Usnesení ZM č. 10 - 53/2012
ZM schvaluje darovací smlouvu č. 2012/49/15-129 se společností České 
Švýcarsko o. p. s. Krásná Lípa, na částku 23 500 Kč (35 250 Kč), hrazenou 
z 1. rozpočtové rezervy investičního rozpočtu města Krásná Lípa. 

54. Studie přístavby penzionu 
Usnesení ZM č. 10 - 54/2012
ZM bere na vědomí studii přístavby restaurace penzionu ČŠ, č.p. 278/4, 
ul. Pražská, na části pozemku 3161, k. ú. Krásná Lípa, a požaduje 
a) zajištění náhrady parkovacích míst pro Továrnu, která stavbou 
zaniknou
b) před vydáním stanoviska ze strany města ke stavebnímu řízení bude 
podepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní na odkoupení nezbytně 
nutné zastavěné části pozemku za cenu 80 Kč/m2 a podpis takové 
smlouvy ZM schvaluje
c) předložení řádné projektové dokumentace ke stavebnímu řízení

55. Realizace nové trafostanice v ulici Smetanova 
Usnesení ZM č. 10 - 55/2012
ZM schvaluje rozdělení prodejní ceny dle usnesení ZM č. 9 – 10/2012, za 
část pozemku p. p. č. 239, k. ú. Krásná Lípa, pro stavbu nové distribuční 
trafostanice v ulici Smetanova mezi investora – společnost Toonan, s. r. 
o., Praha 5, a společnost ČEZ Distribuce. Kupní smlouva se společností 
ČEZ Distribuce bude uzavřena až po uzavření darovací smlouvy se 
společností Toonan s. r. o. na částku 50 000 Kč. ČEZ Distribuce uhradí 
částku 59 800 Kč rozdělenou do dvou částí a to jako kupní cenu a 
náhradu za zřízení věcného břemene na dotčených pozemcích. 

56. Obecně závazné vyhlášky
Usnesení ZM č. 10 - 56/2012
ZM schvaluje OZV č. 1/2012, která ruší OZV č. 3/2010 o místním 
poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení 

57. Obecně závazné vyhlášky - Usnesení ZM č. 10 - 57/2012
ZM schvaluje OZV č. 2/2012, o regulaci provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her, dle předloženého návrhu. 

58. Finanční výbor ZM Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 - 58/2012
ZM ukládá fi nančnímu výboru ZM Krásná Lípa provedení kontrol v roce 
2012:
- kontrola přidělení a vyúčtování příspěvku dle pravidel pro přidělování 
fi nančních příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní, 
tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v roce 2011,
- kontrola čerpání sociálního fondu v souladu se statutem sociálního 
fondu za rok 2011
- kontrola hospodaření města za rok 2011

59. Závěry kontrolního výboru 
Usnesení ZM č. 10 - 59/2012
ZM bere na vědomí stanovisko RM a pracovníků MěÚ k závěrům 
kontrolního výboru k jednotlivým kontrolním akcím za rok 2011. 

60. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
Usnesení ZM č. 10 - 60/2012
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 2012/40/19 - 94 
mezi městem Krásná Lípa a Klubem českých turistů Krásná Lípa, Krásná 
Lípa, Nemocniční 1062/26 dle přílohy. 

61. Smlouva o půjčce 
Usnesení ZM č. 10 - 61/2012
ZM schvaluje Smlouvu o půjčce č. 2012/42/19 - 93 mezi městem Krásná 
Lípa a Klubem českých turistů Krásná Lípa, Krásná Lípa, Nemocniční 
1062/26na fi nancování akce Obnovení památníku občanů padlých v 1. 
světové válce v Zahradách dle přílohy. 

62. Zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky 
Usnesení ZM č. 10 - 62/2012
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/49/15-
131 na uložení vodovodní přípojky do pozemků města Krásná lípa 
p.p.č. 2957/1 a 3093, oba k.ú. Krásná Lípa, s Oldřichem a Veronikou 
Hladíkovými, Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa. 

63. Smlouva o zřízení věcného břemene 
Usnesení ZM č. 10 - 63/2012
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/49/15-102 
na uložení nové plynové přípojky do pozemku města Krásná Lípa p.p.č. 
2926, k. ú. Krásná Lípa, s fi rmou RWE GasNet, 
s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, 40117 Úśtí nad Labem. 

64. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2011/40/15-375 
Usnesení ZM č. 10 - 64/2012
ZM schvaluje dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě č. 2011/40/15-
371, mezi manželi Stiborovými a městem Krásná Lípa ve věci úpravy 
velikosti pozemku pro stavbu RD. 

65. Revokace usnesení ZM 
Usnesení ZM č. 10 - 65/2012
ZM revokuje své usnesení č. 17-47/2009 ze dne 18. 6. 2009 ve věci 
rozšíření území Národního parku České Švýcarsko. 

66. Delegace na jednání orgánů společností 
Usnesení ZM č. 10 - 66/2012
ZM schvaluje v souladu s §84 zákona 128/2000 Sb., aby starosta města 
Zbyněk Linhart nebo místostarosta města Jan Kolář zastupovali město 
Krásná Lípa na jednáních orgánů (valných hromad, atp.) společností 
a organizací, ve kterých má město majetkovou účast (Severočeská 
vodárenská společnost a. s., Euroregiony, atp.). 

67. Delegace na jedná orgánů společností
Usnesení ZM č. 10 - 67/2012
ZM schvaluje v souladu s §84 zákona 128/2000 Sb., aby člen ZM Jaroslav 
Stibor zastupoval město Krásná Lípa na jednáních Euroregionu Labe.

68. Dohoda o spolupráci s o. s. Lužičan 
Usnesení ZM č. 10 - 68/2012
ZM bere na vědomí usnesení RM č. 22 - 30, kde byla FS Lužičan 
schválena dotace 12 000Kč na akci VI. Mezinárodního folklorního 
festivalu Tolštejnského panství a technická výpomoc ve formě 
bezplatného pronájmu kulturního domu, výpůjčka majetku města 
(lavičky, stánky, zábrany, plochy) a pomoc pracovníků města.
ZM schvaluje Dohodu o spolupráci města Krásná Lípa s FS Lužičan za 
podmínky, že další fi nanční podíl města nepřesáhne 30 000Kč a že pro 
uskutečnění sobotního programu VI.MFF TP využije FS Lužičan prostor 
náměstí před hotelem Beseda. 

69. Označení veřejného prostranství 
Usnesení ZM č. 10 - 69/2012
ZM schvaluje označení veřejného prostranství na základě § 84 odst. 2 
písm. r) zákona o obcích na části p. p. č. 423, p. p. č. 372/1 a p. p. č. 
415/1, vše k. ú. Krásná Lípa názvem Sady Karla Hiekeho. 

70. Výstavba Aparthotelu - Lípa Centrum na náměstí
Usnesení ZM č. 10 - 70/2012
ZM opakovaně projednalo problematiku výstavby Aparthotelu - Lípa 
Centrum na náměstí a ukládá RM:
a) upozornit investora na rizika zvoleného odvádění dešťových vod ze 
suterénních prostor a venkovních ploch Aparthotelu,
b) upozornit investora na spornou kvalitu některých prací při výstavbě 
Aparthotelu, především ve vztahu k budoucímu vnějšímu vzhledu.
ZM v souladu s předchozími  dohodami, podmínkami a projednáváním 
a v souladu s předchozími usneseními RM a ZM v zásadě trvá na 
podmínkách uvedených v návrhu dodatku ke smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě na pozemky pod Aparthotelelm předloženém městem Krásná 
Lípa.

71. Výběr dodavatele na TDI Kanalizace Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 10 - 71/2012
ZM schvaluje výběr dodavatele na TDI kanalizace Krásná Lípa dle 
doporučení komise pro výběrové řízení.

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář

Ověřovatelé: Petr Novák, Mgr. Petr Hořeňovský
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Program kina 
Krásná Lípa - KVĚTEN 2012

PROBUDÍM SE 
VČERA

středa 9. 5.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v 
čase do svých stu-dentských let a vrátit se do června 
1989, kdy chodil do třeťáku. Dostane možnost na-
pravit, co promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí 
není jen tak. Návraty nejsou nikdy snadné. 120 min. 
Mládeži přístupno.

Přepravní společnost Vogtlandbahn-GmbH/Trilex 
zve všechny zájemce k jedinečnému zážitku - jízdě 
vlakem po tratích, kde už dávno neexistuje žádná 
železniční osobní doprava!
Dne 8. května budou jezdit dva páry zvláštních 
vlaků. První bude v 7:32 hod. v Hrádku nad Nisou 
připojen do pravidelného vlaku do stanice Rybni-
ště. Zastaví ve stanicích Zittau, Mittelherwigsdorf, 
Hainewalde, Großschönau, Varnsdorf, Dolní Podlu-
ží, Jiřetín a Horní Podluží. Z Rybniště pokračujeme 
v 8:30 hodin jako zvláštní vlak do stanice Löbau se 
zastavením na stanicích Krásná Lípa město, Krásná 
Lípa, Rumburk, Jiříkov-Filipov, Ebersbach (Sachs), 
Dürrhennersdorf a Großschweidnitz. Příjezd v 
Löbau bude v 9:39 hodin. 
Odjezd zpátky po stejné trati bude v 17:17 hodin.

Od Liberce do Rybniště platí tarif Trilexu, ze stani-
ce Zittau popř. Mittelherwigsdorf do Löbau platí 
tarif ZVONu. V našem páru zvláštních vlaku včetně 
navazujících na pravidelné vlaky platí tarif ZVONu 
také pro jízdu přes Rybniště. Platí i denní jízdenky. 
Při nástupu v České republice můžete jet do Löbau 
a zpátky s jízdenkou Libnet+ (1 osoba za 160 Kč, jíz-
denka až pro 5 osob za 320 Kč). Všechny jízdenky 
prodáváme ve vlaku bez přirážky.
V Löbau můžete navštívit zahradní výstavu, více 
o ní najdete na http://www.landesgartenschau-
-loebau.de/. Při předložení jednotlivé jízdenky pro 
veřejnou dopravu v ceně 3,00 € nebo více nebo při 
předložení denní jízdenky (např. Libnet+, Libnet5+) 
se sníží vstupné na zahradní výstavu na 11,00 €. 

Klub českých turistů z Rumburku vás zvou na XXXIII.
ročník STEZKY ODVAHY. Je to pěší turistická akce 
pro rodiče s dětmi v délce 8 km vedoucí Chráněnou 
krajinou oblastí Labských pískovců a Národním 
parkem České Švýcarsko (vlastní značení fáborky). 
Trasa není vhodná pro kočárky.
Start - nádraží ČD - Brtníky od 8:45 - 11:00 hod.
Cíl - osada Kopec, turistická základna vedle restau-
race „u Vyskočilů”
Na trase jsou kontroly s razítky. Jednotné vstupné 

15 Kč. V cíli pro děti budou sportovní soutěže s ce-
nami a medaile s diplomem za účast. U táboráku 
bude hrát country skupina „Ruksak” trampské pís-
ničky.
Odjezdy vlaků na start v Brtníkách:
Rumburk, přes Zahrady 9:25 a v 10:25 hod,                 
Česká Lípa  6:35 a v 8:35 hod.
Mikulášovice dol. n. 8:24 a v 10:30 hod.                  
Děčín hl. n. 6:11 a v 8:15 hod.

Klub českých turistů v Dolní Poustevně pořádá v so-
botu 12. května již 36. ročník turistického pochodu 
Severní stopou. Start pochodu je mezi 8:00 až 11:00 
z turistické chaty za hřištěm v Dolní Poustevně. Cy-
klostrasy startují od 9:00. Pěší trasy jsou dlouhé 3 až 
18 km a letos povedou pouze na území ČR. Všech-
ny pěší trasy mohou být absolvovány stylem Nordic 

Walking. Na startu bude možnost si hůlky zapůjčit. 
Cyklotrasy jsou dlouhé od 10 do 35 km. Na všechny 
účastníky pochodu čeká v jeho cíli pamětní list a 
upomínkový předmět z keramiky. Cíl je tradičně v 
areálu na Čtverci v Dolní Poustevně. Více informací 
na www.severnistopou.cz.

Po celý letošní rok vám budeme opět přinášet foto-
grafi e města, jeho objektů, ulic a zákoutí. Tentokrát 
však půjde o fotografi e ze současnosti. Vaším úko-
lem bude fotografi i určit a co nejpřesněji odpově-
dět na danou otázku. Cílem nové soutěže je hlubší 
poznání našeho města. Pro tři nejúspěšnější řešite-
le z každého kola a dva vylosované méně úspěšné 
je připravena zajímavá cena. Jedno kolo soutěže 
trvá tři měsíce, první oceněné výherce oznámíme 
ve Vikýři č. 426, který vyjde ve čtvrtek 10. května.
Správné odpovědi zasílejte na adresu krasnolipsky-
vikyr@seznam.cz. V případě, že soutěží členové jed-
né rodiny, jsou bráni jako jeden soutěžící. Na konci 
roku opět vyhodnotíme nejúspěšnější a nejaktiv-
nější účastníky soutěže. Odpovídejte do deseti dnů 
po vydání příslušného čísla Vikýře.
Otázka: O jaký objekt se jedná a kde se nalézá. V 

kterém roce stavba, ze které zůstalo pouze toto tor-
zo zanikla?

Pojeďte vlakem na výstavu 
Landesgartenschau do Löbau!

Stezka odvahy

Severní stopu

FOTOSOUTĚŽ  - Dnes a včera Krásné Lípy

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

Květen 2012 v Domečku 
Na Kopečku v Rumburku
Vítr ve vlasech 
Středa 2. května od 19:00
Dva ojedinělí hudebníci na pódiu našeho 
kostelíka: plzeňská alternativní písničkářka 
Šošana a kytarista Pavel Pavlíček s tvorbou ryze 
autorskou. (Vstupné 50,-Kč)

Dokument Závod ke dnu
Středa 9. května od 19:00
Promítání dokumentu režiséra Víta  Janečka, 
který natočil aktuální snímek zevrubně 
zkoumající práci jako fenomén. Nezaměstnaní 
dělníci i sociolog Jan Keller přemítají o 
alternativní společnosti.

Pohádková galerie 
řemesel 

v Jiřetíně pod Jedlovou
Na výstavu vyřezávaných dinosaurů, dřevěných 
plastik a loutek od Ing. arch.Vladimíra Cejnara, 
a také za ukázkami prací řemeslníků z našeho 
okolí se můžete vydat do Pohádkové galerie 
řemesel v Jiřetíně pod Jedlovou. Potěšit se, nebo 
si vytvořit vlastní dílka, můžete také ve výtvarné 
dílničce, kde se vyrábí z korálků, ovčí vlny, 
keramické hlíny, ze dřeva a jiných přírodních  
materiálů.

Program na květnové neděle, 
vždy od 13:00 hodin: 

6. 5. -   Dáreček pro maminku
13. 5. - Tvarování s technikou Fimo
20. 5. - Ručně šité kožené sandále
27. 5. - Modelování s keramickou hlínou
Otevřeno je v sobotu a neděli od 13:00 do 17:00.

P ki

Vážení čtenáři,
Klub českých turistů v Krásné Lípě na sobotu 
9. června opět připravuje tradiční „Pohádkový 
les“. A proto hledá dobrovolníky, kteří by byli 
ochotni pomoci s jednotlivými pohádkovými 
bytostmi na trase výletu. Žádáme, aby 
pohádkovou bytostí byla dospělá osoba a na 
jednom stanovišti musí být vždy minimálně 
dvě pohádkové bytosti. Zájemci, prosím hlaste 
u p. Peterky 412 383 768 nebo 733 153 401. 
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

(Mikuláš Peterka, KČT)

Na otázku z Vikýře č. 424 odpovědělo 13 
soutěžících. Níže přinášíme odpověď i s dobovou 
fotografi í, které pro vás připravil Václav Hieke.
Odpovědi: Kostel Nanebevzetí Pany Marie pochází 
z roku 1811 - 1814 a je vystavěn v klasicistním 
slohu, trojlodní, s obdélníkovým presbytářem. 
V druhé polovině 20. stol. díky neúdržbě kostel 
postupně chátral, v šedesátých letech přestal zcela 
sloužit svému účelu. Dokonce se zbortila
část hlavní věže. Od roku 1975 začala postupná 

oprava a záchrana kostela a to i bez souhlasu 
tehdejších státních a stranických orgánů, 
plánovaná vize tehdejších Doubic počítala s 
odstranění stavby. Opravy na vlastní náklady 
prováděl páter Alexej Baláž, kněz z Krásné Lípy. 
Rekonstrukce probíhala i za pátera Františka 
Jiráska. V roce 1988 byl kostel nově vysvěcen 
pražským světícím biskupem ThDr. Antonínem 
Liškou. Od té doby se v kostele v Doubici opět 
konají pravidelně bohoslužby i koncerty.
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Projekt „Profesní orientace“ se nám letos po-

daří za fi nanční podpory MŠMT realizovat 

již podruhé. Vloni jsme se setkali s kladným 

přijetím ze strany dětí, jejich rodičů i školy, a 

tak jsme i letos připravili pro žáky 2. stupně 

základní školy tři dvoudenní výjezdy  a šest 

jednodenních exkurzí do zajímavých fi rem a 

výrobních provozů v okolí.

Cílem projektu je seznámit  děti z vyšších 

ročníků základní školy s obsahem jednotli-

vých profesí, zjistit jaké vzdělání pro výkon 

zaměstnání potřebují, udělat si obrázek o 

tom, jak vypadají různá pracoviště, zkrátka 

pomoci jim při volbě budoucího profesního 

zaměření.

V plánu máme navštívit provoz kosmetické 

výroby, sklárnu, Policii ČR,  kovovýrobu, servis 

vozidel, penzion, zemědělskou farmu, koňský 

ranč a další provozy.

Věříme a těšíme se, že se budou poznávací 

exkurze dětem líbit stejně, jako v loňském 

roce a že jim budou získané poznatky ku  

pomoci při důležitém rozhodování  o volbě 

profese, které je v posledním ročníku základ-

ní školy čeká.

Projekt „Profesní orientace“ je realizován s fi -

nanční podporou MŠMT.

(Bohunka Slaná, Kostka, p.o.)

V pátek 6.4.2012 pracovnice Kostky Krásná Lípa o.p.  spolu s 

16 ti dětmi navštívily koňský ranč, který se nachází v Rybništi 

u Krásné Lípy. Děti zde prožily krásné odpoledne plné nezapo-

menutelných zážitků. Děti se seznámily  s nelehkou prací ošet-

řovatelů koní a poznaly pro mnohé do té doby zcela neznámý 

svět. Viděly  jak se koně čistí, hřebelcují, čistí se jim kopyta, čím 

a jak se krmí, jak se pečuje o čistotu ve stájích. Nezapomenu-

telným zážitkem bylo „svezení se na koníčkovi“.  Radost měly 

i ze setkání s dalšími zvířátky na ranči, z hlazení ovečky, z po-

mazlení se s kočičkami...  Dětské oči svítily celé odpoledne ra-

dostí. Za to patří dík jak pracovníkům Kostky Krásná Lípa o.p., 

tak pracovníkům JV ranche České Švýcarsko, kteří se dětem 

věnovali. Exkurze byla uskutečněna v rámci projektu „Profesní 

orientace“, který je realizován s fi nanční podporou MŠMT.

(Bohunka Slaná, Kostka, p.o.)

Měl jsem veliké štěstí.  Jedno sychravé lednové odpoledne jsem při cestě Horní 

Lužicí objevil v malebné vsi Crostwitz velký sál, kde právě bylo velké slavnostní 

představení  spojené se zvykem tzv. ptačí svatby. V sále bylo plno - sedl jsem si 

ke stolu, kde ještě bylo volno. Pán, který byl vedle mne, začal na mne česky ho-

vořit - a tak jsem se seznámil se znamenitým člověkem, panem Janem Bartem, 

emeritním učitelem, který o svém národu zná asi úplně všechno.¨

A tehdy jsme se domluvili a na velikonoční neděli 8. dubna 2012 jsem přivezl 

autobus 60(!) lidí. Zájezd uspořádala tedy naše obecně prospěšná společnost 

České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě, autobus byl vypraven děčínským 

Dopravním podnikem, ale řada účastníků byla i z Rumburka, Srbské Kamenice 

(aha, tady se jedná o obec, jejíž vznik asi souvisí s původním slo-

vanským obyvatelstvem na kdysi Němci kolonizovaném území), a 

dokonce i z Prahy.

V Českém Švýcarsku se snažíme ukazovat návštěvníkům i jiné 

sousední oblasti, Lužické hory, České středohoří, Saské Švýcarsko  

-  a Horní Lužice si jak je vidět zaslouží také velkou pozornost.

Dojeli jsme do Pančic-Kukova kolem 11. hodiny - měli jsme zpož-

dění, neboť sníh a náledí znemožnily rychlejší jízdu - a hned jsme 

zavítali do školy  Čišinského, buditele 2. poloviny 19. století. V aule 

jsme shlédli 2 fi lmy o životě Lužických Srbů a k tomu jsme měli 

vynikající komentář přítomných pánů Bárta a  Kuringa. Přítomní 

byli překvapeni - většinou se totiž vůbec poprvé ve svém životě 

dozvěděli něco o životě malého slovanského národa nedaleko 

českých hranic. Ve škole jsme potom navštívili malou expozici o 

Čišinském, a potom jsme přešli asi 500 metrů do středu obce, do 

areálu starobylého kláštera  Marienstern. Barokní stavby dávaly 

tušit původní gotické uspořádání, socha českého  lva   ve dvoře 

připomněla dávné vazby Horní Lužice k českým zemím. A opět 

byl s námi pan Kuring a pověděl všem o historii kláštera.

Po půl jedné vjel na dvůr majestátně průvod velikonočních jezd-

ců, odvěký tradiční zvyk, který před 2. světovou válkou byl k vidě-

ní mimo jiné i v obcích Šluknovského výběžku. Byla to podívaná 

pro většinu z nás opět ohromující (v Německu se pořádají kaž-

doročně zájezdy na velikonoční jízdy, které se konají na několika 

místech v budyšínské oblasti najednou).

Slunečné počasí napravilo ranní zimní náladu. Pan Bárt nás do-

provodil do starobylé vsi s romantickým názvem Swiniarna (Svi-

ňárna), pouhých 20 minut pěší chůze od kláštera. Jezdci z jiné 

družiny tam právě sesedali z koní a vcházeli do dvorů starých 

hrázděných statků., kde se jim dostalo občerstvení.  I na tento 

zvyk se jezdí dívat řada návštěvníků.

Autobusem jsme potom přejeli do Budyšína, kde se nám opět 

věnoval pan Bárt.  Starobylé město bylo opět pro mnohé z nás 

překvapením a jasným důkazem toho, že se stále u nás v Čechách 

ví bohužel velmi málo o Lužických Srbech a zemi,  kde žijí a po 

staletí statečně obhajují nárok na svou existenci. Srbské muzeum 

na hradě Ortenburg  je mimochodem možno navštívit po celý 

rok a spojit jeho návštěvu např. s výletem do oblíbeného parku 

v Kleinwelce.

Pánům Bártovi a Kuringovi patří velké díky.  Zcela dobrovolně se ujali role prů-

vodců. Bylo zřejmé, že pro svůj národ dělají mnoho, že ho milují a že díky tako-

vým jako oni má ostrůvek Lužických Srbů v německém moři  naději udržet se  

při životě i v budoucnosti.

Už nyní plánuji další akce do Horní Lužice, stačí sledovat www.ceskesvycarsko.

cz. Mimo to chystáme i výlet s průvodcem na sklaní hrad Oybin u Žitavy i auto-

busové zájezdy do Saského Švýcarska, vše ještě v sezoně 2012.

(Jiří Rak, České Švýcarsko, o.p.s.)

Projekt „Profesní orientace“. Odpoledne na ranči

Do Horní Lužice za velikonočními jezdci do Pančic-Kukova
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Stejně, jako každý rok, absolvovali žáci 9. ročníku – 
tentokrát my - kurz předtaneční výchovy, kterým 
nás provázeli manželé Širocí. Celkem bylo devět 
tanečních lekcí, ve kterých jsme se naučili základ-
nímu společenskému chování, několik tanců a zá-
roveň jsme si užili i spoustu legrace. Také jsme si 
pochutnali na dobrotách při rautu.
Den „D“ nastal v pátek 30. března. Byl to den, kdy 
se konala závěrečná lekce – Věneček - a my jsme 
učitelům, rodičům, prarodičům a známým před-

vedli naše taneční umění. Chlapci v oblecích a dív-
ky v tanečních róbách se rázem změnili na téměř 
dospělé osoby. Parket se za doprovodu hudby jen 
vlnil. Nechyběly ani různé hry, garde volenka, volná 
zábava, poděkování paní Semelkové a samozřejmě 
manželům Širokým. Děkujeme zároveň i paní Re-
nátě Klugové za dokumentaci fotek a poskytnutí 
jakékoliv pomoci na každé taneční lekci.
Celý předtaneční kurz i Věneček si všichni moc užili.
(Za 9. ročník napsala Veronika Pustajová)

V rámci celosvětového Dne vody se i na naší základ-
ní škole uskutečnil projektový „Den vody“. Žáci dru-
hého stupně se na jeden den stali učiteli a mladším 
žákům naší školy se snažili vysvětlit, proč je voda 
pro náš svět tak důležitá. Tentokrát se projektu 
zúčastnily i děti z mateřských škol, které putovaly 
s kapičkou Kačenkou po celé škole, aby si vyzkou-
šely, jakou strastiplnou cestu má kapička vody - od 
moře, nebe, až po cestu zpět k moři. 
A kdo koho učil? 
Šesťáci vysvětlili  prvňákům a druhákům 
koloběh vody. A spolu s kapičkou si prošli 
celou náročnou cestu podobně jako jejich 
mladší kamarádi ze školky. 
Sedmáci připravili třeťákům chemickou 
laboratoř. Bílé trika a pláště byly nezbyt-
nou výbavou každého laboranta. A pak se 
již spolu pustili do porovnávání hodnot 
jednotlivých minerálů na etiketách našich 
nejznámějších minerálek. V závěru pak na-
kreslili mapu České republiky s výskytem 
minerálních pramenů. 
Osmáci s čtvrťákama porovnávali kvalitu 
pitné vody z různých zdrojů v okolí Krásné 

Lípy.
Deváťaci si pro páťaky připravili prezentace a poví-
daní o tom, jak může být voda pro člověka přítelem 
ale i nepřítelem.
Děti si tento den jistě užily a už jen to, že si dokázaly 
vyprávět i druhý den, co prožily se svými spolužáky, 
je výbornou známkou toho, že v nich náš projek-
tový den zanechal velké zážitky a nové vědomosti 
o vodě.

Projekt ve kterém šlo o to uvědomit si , jak vzácná 
je voda a jak funguje její koloběh pro
děti připravili žáci druhého stupně pod vedením p. 
uč. Tůmové.
Ve školce jsme měli za úkol udělat si z papíru ka-
pičku vody, která nás po cestě provázela, naučili 
jsme se básničku a písničku o vodě a těšili se co pro 
nás školáci přichystali. Návdavkem jsme si ve škol-
ce se školáčky domluvili, že budeme pít celý den 
vodu – bez šťávy – některým dětem voda nevadila 
a zůstaly u pití vody do budoucna, někdo ohrnoval 
nosík…..
A jak putování  za kapičkou vypadalo?
Cesta začínala již při vstupu do školy, kde na nás 
na zemi čekala veliká voda a s ní první úkol.Postup-
ně jsme se cestou propracovávali přes celou školu 
zpátky do přízemí, kde jsme hrdě obdrželi „osvěd-
čení“ v podobě omalovánky s kapičkou.
Cesta se nám moc líbila, těšíme se na další „den se 
školáky“, který pro nás připravují  - tentokrát  „DEN 
LESA“.

(D.Lehoczká)

V dubnovém týdnu před Velikonocemi, proběhla 
ve 3. - 5. ročnících, žáky velmi oblíbená třídní kola 
soutěže (stolní hry) „Košík plný rozumu“. Tuto hru 
znají žáci již z loňského roku, proto pravidla hry jim 
byla známa a stačilo si je pouze „oživit“ .Hráči hrají 
vždy ve čtyř-pěti členných skupinkách. Principem 
hry je co nejrychleji zhodnotit fi nanční hotovost z 
počátku hry (všichni hráči mají stejnou) na stano-
vených 3000,-Kč.Hra vyžaduje strategii, riskování, 
odvahu i velkou dávku hráčského štěstí.Ve středu 
4. 4. 2012 také proběhla školní kola této hry, kde se 
proti sobě utkali vítězi třídních kol.
Hrálo se ve 2 kategoriích 
- mladší (žáci třetích ročníků), 
- starší (žáci 4. a 5. ročníků).
Vítězům gratulujeme a doufáme, že nás budou 
dobře reprezentovat v krajském kole na turnaji 
v této deskové hře „Košík plný rozumu“, které se 
uskuteční 10. května 2012 na ZŠ v Lounech.

(Věra Svatoňová)

Předtaneční výchova 9. ročníku ZŠ Krásná Lípa

Za katedrou stáli žáci

Putování 
za kapičkou vody

Košík plný rozumu

č í Š á á í á í

Oznámení místa, termínu a doby pro podání 
žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková 

organizace, stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k 

předškolnímu vzdělávání pro školní rok 20012/2013.

Místo podání žádostí: MŠ ul. Masarykova

Termín podání žádostí: středa 23. 5. 2012 

Doba podání žádostí: od 15.00 do 19.00 hodin

Přihlášku na školní rok 2012/2013 si rodiče vyzvednou v kterékoliv mateřské škole v termínu 

od 24. 5. 2012 nebo si ji mohou vytisknout z internetu www.zskrasnalipa.cz.
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V sobotu 28. dubna bude v Krásné Lípě k vidění 
nominační turnaj do reprezentace ČR – Národní-
ho poháru v kickboxu. Těšit se můžete na souboje 
v mužských, ženských i juniorských kategoriích, v 
mnoha váhových limitech. Velkým lákadlem pak 
budou zápasy borců našeho domácího týmu. Celo-
denní program vyvrcholí galevečerem s fi nálovými 
zápasy.  

Stává se již tradicí, že jednou z akcí otevření turistic-
ké sezóny je jízda na kolečkových bruslích, kolech a 
koloběžkách z Krásné Lípy do Kyjova. Letos počet 
„osmikolečkářů“ předčil počet ostatních účastníků. 
Společně jsme vyrazili za plného provozu pod do-
hledem krásnolipské policie ve slunném odpoledni 
směr Kyjov. Asfaltový povrch je na této cestě stále v 
dobré stavu, a tak si mohli účastníci pěkně zabrus-
lit a zkusit např. „vajíčko“, viz. foto. Otočka a odpo-
činek se konal u restaurace Na Fakultě. Zpáteční 
cesta, sice do mírnějšího kopce, probíhala s větším 
počtem kapek na čele a s větší bolestí hýždí, ale do 
cíle dorazili všichni. Zbývá dodat, že se IV. Iinline jíz-
da bude konat i příští rok ve stejném období.
(Za Občanské sdružení Krásnolipsko Aleš Kubica)

V sobotu, 14. 4. 2012 se v německém městečku 
Thalheim konal 9. ročník mezinárodního turnaje 
v zápase tzv. „memoriál Wolfganga Bohne“. 
Turnaj je znám svou vysokou prestiží a velmi 
dobrým zázemím. Turnaje se účastnilo celkem 
204 zápasníků a 99 zápasnic ze 42 týmů pěti 
států Evropy – Slovensko, Rakousko, Německo, 
Česká republika, Polsko. Náš krásnolipský tým 
reprezentovalo bohužel jen 6 zápasníků. Ostatní 
borce, kteří měli vyrazit s námi, skolila na poslední 
chvíli viróza a v jednom případě i špatný prospěch 
ve škole.
Pro celý článek klikněte na více...
Umístění našich zápasníků: 
mladší žáci E, ročník 2005-2006, volný styl 
váhová kategorie do 19 kg. – 2. místo Hubáček 
Matěj 
váhová kategorie do 25 kg. – 3. místo Mišech Tadeáš 
mladší žáci D, ročník 2002-2004, volný styl 
váhová kategorie do 25 kg. – 6. místo Hučko 
Ladislav 
V této kategorii jsme bohužel neuspěli vzhledem 
k velkému počtu zápasníků. Tato váhová kategorie 
byla rozdělena na dvě tabulky a to po osmi borcích 
v každé. Naším vyslancem v této váhové kategorii 
byl Ladislav Hučko, který se utkal ve své tabulce B 
se sedmi borci. Láďa si zaslouží velkou pochvalu 
za svůj heroický výkon, kdy nic nedal zadarmo a 
opravdu byl velmi kvalitním soupeřem pro ostatní 
borce. Podařilo se mu dosáhnout krásného šestého 

místa, za což si zaslouží náš obdiv. 
mladší žákyně, ročník 2000 – 2005, volný styl 
váhová kategorie do 25 kg. – 1. místo Bartoňová 
Simona 
starší žákyně, ročník 1995 – 1999, volný styl 
váhová kategorie do 56 kg. – 6. místo Bisová Nikola 
váhová kategorie do 70 kg. – 3. místo Horáková 
Denisa (mistryně ČR) 
Pro Nikolu to byl první pořádný křest ohněm. Ještě 
nikdy neměla možnost zápasit s tolika soupeřkami. 
Sice vydala ze sebe vše, ale bohužel to nestačilo. 
Vzhledem k její krátké působnosti v tomto sportu, 
zaostávala za svými soupeřkami technikou i výdrží. 
U Denisy bylo vše jinak. Nastoupila jako vždy 
svým dravým stylem, ale na soupeřky nestačila. 
Vzhledem k velkému věkovému rozsahu této 
kategorie, soupeřky byly o dva či tři roky starší, 
byly znát větší kvality soupeřek. Pevně věříme, že 
si holky z těchto soubojů odnesly jen to pozitivní a 
bude jim tato zkušenost přínosem pro jejich další 
výkonnostní postup. 
V soutěži družstev náš tým získal krásné 18. místo, 
což vůbec není špatné umístění, vzhledem k počtu 
týmů. 
Souhrnem chceme jen podotknout, že tento turnaj 
se nám opravdu velmi líbil, pevně doufáme, že za 
rok se tu opět sejdeme. Chceme poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě p. Durcovi, sl. Bartoňové 
Šárce, fi rmě Morafi s konkrétně p. Čižmárikovi. 

(Jiří Hubáček)

Začátkem ledna tohoto roku jsme vás informovali 
o nových lavičkách na Karlově výšině a také 
bohužel i o odcizení jedné z nich. 
Na základě upozornění našli 
členové Klubu českých turistů 
lavičku pod Karlovou výšinou, 
bohužel po hození ze skály hodně 
poničenou. Normální člověk, který 
i něco svýma vlastníma rukama 
udělal, nemůže vůbec pochopit 
pohnutky, které někoho mohou 
vést k takovémuto činu. Zcela 
určitě to má ale z podstatné části 
na svědomí „nevýchova“ v rodině. 
Tak nezbývá než si přát, aby po 
naší krajině chodilo co nejméně 

takovýchto omezenců.
(Mikuláš Peterka)

Národní pohár v 
kickboxu v Krásné Lípě

III. Inline spanilá jízda 
Českým Švýcarskem

Krásnolipští zápasníci v německém Thalheimu

Vandalové řádili na Karlově výšině


