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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 14. února

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 28.2. 

Krásná Lípa v roce 2013. Co ji čeká?
ROZHOVOR K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM VE MĚSTĚ NA ZAČÁTKU ROKU 2013

Co nového nás čeká ve městě v letošním roce? 
Zeptali jsme se starosty našeho města Zbyňka 
Linharta? 
Bohužel pokračuje ta zvyšující se nesmyslná státní 
administrativa. Další a další zbytečné papíry, nové 
systémy, nové formuláře. Spousta formalit k niče-
mu. Státní úřady si už vystačí samy, o lidi nejde. Platí 
to obecně a je to deprimující. 
Jak to vypadá aktuálně s opakovaně projedná-
vanými projekty města a dotacemi?
Bohužel i tam je mnoho let situace podobná. Ad-
ministruje se, předělávají tabulky, stovky nejrůzněj-
ších papírů se opravují a znovu posílá, stále dokola. 
Na tom je většina obcí podobně. Vše je zdlouhavé, 
co dříve trvalo měsíce, teď se tou složitou a forma-
listickou administrativou nezvládne ani za roky. Ale 
snad už se to letos podaří posunout k reálnému 
zahájení. 
Začne se tedy už v letošním roce stavět napří-
klad kanalizace? 

Čekáme snad už jen na poslední podpis. A pokud to 
dobře dopadne, přitom sám už tomu ani nevěřím, 
mohlo by se v dubnu začít s výstavbou. Ta by měla 
obsahovat zhruba 7 kilometrů stok kanalizace, 1,3 
km veřejných částí přípojek při napojení přibližně 
300 objektů. Tato druhá etapa kanalizace by moh-
la být dokončena do listopadu příštího roku. Ale v 
tom chaosu není žádná jistota, že se nevyskytnou 
další překážky.  
Kolik bude stavba stát a co je na ní zajímavého?
Samotná stavební část by měla vyjít i s vyvolanými 
investicemi zhruba na 83 mil. Kč bez DPH. Z toho asi 
12 mil. Kč jsou veřejné části 300 přípojek. Zajímavé 
možná je, že by ji mělo dle výběrového řízení stavět 
sdružení dvou fi rem, z nichž jedna patří rodině Ja-
romíra Jágra. 
A co další projekty, o kterých se v minulosti také 
mluvilo? 
Na několik dalších projektů máme schváleny do-
tace, ale ty se také nekonečně a nepochopitelně 

administrují. Jde především o rekonstrukci budov 
školní jídelny a školní družiny. Dále o rekonstrukci 
domu služeb. Máme schválenou dotaci i na proti-
povodňový výstražný systém, čímž bychom měli 
vybudovat i bezdrátový městský rozhlas. Další žá-
dosti o dotace jsou ve fázi vyhodnocování. 
A to se budou dělat jen stavby z dotací, město 
jinak nic bez dotací nedělá? 
Bohužel menší města a obce jsou prakticky závislé 
na tom, na co účelově dává dotace stát, dnes vět-
šinou z fondů evropské unie. Běžné příjmy větši-
ny měst jsou od státu i nadále násobně menší na 
obyvatele, než v těch největších a tak i my nanejvýš 
můžeme dělat akce a stavby z našetřených peněz 
a z příjmů z prodejů majetku města. Nyní  máme 
našetřeno a tak od letošního roku chceme dělat i 
několik staveb z našich fi nancí. 

……. pokračování na straně 5 a 6
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Svoz 
separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se usku-
teční v pondělí 25.2. 2013 ve Vlčí Hoře a v Za-
hradách a ve čtvrtek 28.2. 2012 v Krásné Lípě. 
Dále pak v pondělí 11.3. 2013 ve Vlčí Hoře a 
v Zahradách a ve čtvrtek 14.3. 2013 v Krásné 
Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vy-
zvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a 
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 kar-
tony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, bate-
rie, bioodpad.
Zimní svoz odpadových nádob - od 1.10. až 
31.3.2013 - jde o známky červené a bílé = ka-
ždý týden.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 16. – 17. 2. 2013 MUDr. Křemen Adolf , Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343

- 23. – 24. 2. 2013 MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná, tel.: 412 539 298

- 2. – 3. 3. 2013 MUDr. Plyushchakov Oleksandr, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených 

informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Sbírej a vyhraj 
V rámci podpory zpětného odběru elekt-
rospotřebičů se město Krásná Lípa připoji-
lo k soutěži organizované společností Ase-
kol. Vyřazené kompletní elektrospotřebiče 
odevzdávejte ve sběrném dvoře Technic-
kých služeb u p. Kamberské, kde obdržíte i 
otisk soutěžního razítka. 
Soutěžní letáčky jsou ve Vikýři z 8. listo-
padu 2012, na technických službách u 
pí. Kamberské, na MěÚ u pí. Chroustov-
ské (dveře č.5) nebo ke stažení na www.
krasnalipa.cz. Uzávěrka soutěže je 28. úno-
ra 2013.

 UPOZORNĚNÍ
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa vyzývá občany a rekreanty k  úhradě poplatku ze psů, pronájmu 
z pozemků, ročních plateb poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Krásná Lípa /dále jen poplatek za 
odpad/ se splatností 31. 3. 2013.
Způsob platby buď v hotovosti v pokladně MěÚ Krásná Lípa
pokladní hodiny: 
                           Po,Stř   8:00 - 11:30      12:00-17:00
                           Pá         8:00 - 11:30         
nebo bezhotovostně na účet města Krásná Lípa:
1)  pro zasílání poplatku za odpad ČSOB, a.s. 109634816/0300 
2) pro zasílání poplatku ze psů, platby za pronájem pozemků - Poštovní spořitelna, a.s. 
193582042/0300.
Pro identifi kaci platby je zapotřebí vyplnit přidělený variabilní symbol, který je uveden na plateb-
ním výměru, popř. ve smlouvě.

Leden letošního roku byl v Krásné Lípě plný zvratů. 
První dekáda (1.-10.) příliš zimní počasí nepřipomí-
nala. Teploty se každý den dostávaly celkem vysoko 
nad nulu a ty noční se pod ní dostávaly jen zřídka. 
Například 4. se večer udržovala teplota na +7°C.
Velký zvrat přinesla druhá dekáda. Počasí se otoči-
lo o 180°. Vlivem proudění studeného vzduchu od 
SV se teploty začaly citelněji propadat, a tak začalo 
období celodenních mrazů. V období od 11. do 17. 
ledna se odpolední teploty pohybovaly v průmě-
ru kolem -5°C. V noci kolem -8°C. Na konci druhé 
dekády a v první polovině třetí dekády mrazy ze-
sílily a denní maxima kolem -7°C nebyly výjimkou. 
22. a 26. leden unikl Krásné Lípě těsně tzv. arktický 
den. To je den, ve kterém maximální denní teplota 

nepřesáhne -10,0°C. V obou dnech bylo naměře-
né maximum -9,8°C. Teploty v noci se pohybovaly 
kolem -10°C. Minimální teplota padla 23. ledna 
-13,9°C. Vzhledem k celkem dlouhému mrazivému 
období není tato hodnota extra nízká. K mrazům v 
únoru 2012 měl letošní leden dosti daleko.
V druhé polovině třetí dekády nastal teplý zvrat, což 
dokazuje i graf. Teploty se vrátily ve dne i v noci vý-
razně nad nulu. V Krásné Lípě mrzlo trvale od 10.1 
20:48 do 28.1 11:49. 
Srážkově byl měsíc nadnormální. Většina srážek 
ovšem spadla v podobě deště. V mrazivém období 
příliš srážek nespadlo, takže sněhová pokrývka byla 
celkově nízká. Celkově spadlo 105,2 mm srážek, což 
je hodnota bližší spíše letním měsícům.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-
městí
Vždy ve středu: 
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 

Počasí v Krásné Lípě leden 2013

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Leden 2013 vs 2012 vs 2011 vs 2010

Průměrná teplota -3,2°C -1,3°C -1,5°C -6,2°C

Maximální teplota 7,2°C 7,7°C 7,6°C 0,4°C

Minimální teplota -13,9 -15,8°C -13,0C -22,2°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100 % 100%

Minimální vlhkost 56% 46% 70% 67%

Maximální poryv větru 18 m/s 19 m/s 15 m/s 17 m/s

Úhrn srážek 105,2 mm 94,2 mm 73,2 mm 55 mm

Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 17

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C) : 23

Průběh teploty ve 14 hodin
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(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Po celý letošní rok Vám opět budeme přinášet fo-
tosoutěž. Tentokrát však opustíme Krásnou Lípu a 
zavítáme za její hranice a budeme poznávat Šluk-
novský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zů-
stane určit fotografi i a co nejpřesněji odpovědět na 
danou otázku. 
Vítěze fotosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v 
prosinci 2013.
Otázky: Dnes ještě zůstaneme u snímku kostela a 
ptáme se Vás:
Kde se nachází tento kostel a komu je zasvěcen. Jak 
se jmenuje slavný rodák, který se ve městě, kde se 
kostel nachází narodil, a ve kterém roce byla v tom-
to městě založena sklárna.
Odpověď z č. 443, kterou pro Vás připravil Václav 
Hieke:
Kostel se nalézá ve Šluknově, je zasvěcen sv. Vác-
lavovi a dnešní podobu kostel získal v letech 1711 
- 1722.
Na nynějším místě je stavba kostela sv. Václava již 
asi třetí v pořadí. Původně zde byl
hřbitov s kaplí ( z 12. stol.) zasvěcenou sv. Václavu 
s hrobkou Berků z Dubé. V roce 1634 při velkém 
požáru vyhořel kostel spolu s městem, ale ještě 

během třicetileté války byl opět obnoven a roku 
1669 vysvěcen litoměřickým biskupem. Při dalším 
požáru města roku 1710 lehl kostel opět popelem. 
V letech 1711 - 1722  byl znovu v  i s věží postaven 
zřejmě podle plánů dvorního architekta J.L.von Hil-
ddebrandta. Klenbu a její výzdobu zřejmě provedl 
Ottavio Broggio z Litoměřic. Objekt kostela je ranně 
barokní a ve stylu vrcholného baroka jsou i sochy 
v kostele.

čtvrtek   14.2.
čtvrtek   28.2.
čtvrtek   14.3.
čtvrtek   28.3.
čtvrtek   11.4.
čtvrtek   25.4.

čtvrtek     9.5.
čtvrtek   23.5.
čtvrtek    6.6.
čtvrtek   20.6.
čtvrtek     4.7.
čtvrtek   18.7.

Město Krásná Lípa má v současnosti platný územní 
plán vznikající v letech 1994 - 1998, a ten již v mno-
ha ohledech nevyhovuje a je zastaralý. Navíc v řadě 
ohledů spíše rozvoj města omezuje a brzdí. Napří-
klad v individuální bytové výstavbě mnozí občané 
naráží na problémy spojené s různými a stále se 
měnícími výklady příslušných úřadů. Stejně tak je 
limitována i radnice, popř. podnikatelé ve svých 
rozvojových programech. Potřeby společnosti se 
mění a nově připravovaný územní plán by je měl 
zohlednit. Oznámení o společném jednání a veške-
ré další dokumenty potřebné k projednání jsou na 
www.krasnalipa.cz 

(r)

Letos se podruhé otevírá možnost pro žáky prv-
ních ročníků středních škol získat stipendium Pa-
tria. Projekt stipendií ve Šluknovském výběžku or-
ganizujeme ve spolupráci s Člověkem v tísni. Jedná 
se o prospěchová stipendia, kdy má žák, pokud 
splní podmínky, možnost získat měsíčně 1.000 Kč 
určených na náklady spojené se studiem a bydle-
ním rodiny. Jak bylo se stipendiem naloženo, musí 
pravidelně každý měsíc dokládat.
Podmínky k získání stipendií jsou: alespoň jeden 
z rodičů má pouze základní vzdělání, omluvená 
absence ve výši maximálně 25%, ne horší známka 
než trojka ze čtyř klíčových předmětů a žádná pět-
ka nebo neklasifi kován na vysvědčení. Pokud splní 
žák tyto podmínky, má možnost získat stipendium 
až na dva roky.
Pokud chcete o stipendium zažádat, vyplňte for-
mulář s žádostí a společně s kopií pololetního vy-
svědčení odevzdejte v komunitním centru v Krásné 
Lípě nejpozději do 10. 3. 2013 (nezapomeňte uvést 
platné kontaktní údaje). Žádosti jsou dostupné ke 
stažení na internetu, na stránkách Kostky Krásná 

Pracovníci skalní čety Správy NP České Švýcarsko 
odstranili nestabilní balvan nad přístupovou ces-
tou na skalní hrádek Šaunštejn. Pískovcový bal-
van o hmotnosti zhruba 500 kilogramů byl kvůli 
vysokému stupni zvětralosti pro návštěvníky ne-
bezpečný. Skalní četa kámen rozebrala za použití 
bouracího kladiva na drobné kusy, které z cesty 
posléze odklidila.
Výstup na skalní hrádek Šaunštejn je díky zásahu 
bezpečnější. Správa národního parku plánuje také 
další opatření, která zvýší komfort návštěvníků 
hrádku. Vstupní část bude rozšířena o dřevěné 
schody, které přístup usnadní a současně ochrá-
ní pískovec před dalším opotřebením. Schodiště 
začne návštěvníkům sloužit ještě před začátkem 
hlavní turistické sezóny v červnu letošního roku.

(Tomáš Salov)

Rada města na svém posledním zasedání schválila nový Ceník náhrad za úkony spojené s odchytem a 
dalším nakládáním s volně pobíhajícím psem na území města Krásná Lípa. Nezodpovědný majitel volně 
pobíhajícího psa tak musí počítat s případným i několikatisícovým nákladem.                 (r)

Co je prázdné, to je vykradené
Nevyužívaného bývalého penzionu Křinice v Krás-
ném Buku si všiml neznámý pachatel, který se 
vloupal do jeho hlavní budovy a do tří přilehlých 
chatek. Z místa odcizil většinu vodovodních baterií 
a bojler v celkové hodnotě 25 tis. Kč.

Odměna za jeden kubík a šest stovek? Tři roky
Prvním objasněným případem v novém roce je 
krádež palivového dveře ze sklepní kóje v Pražské 
ulici. Dopustil se jí teprve 21-ti letý recidivista z 
Krásné Lípy, který si jako první v tomto roce pře-
vzal od krásnolipských policistů sdělení podezření 
za krádež a porušování domovní svobody. Kvůli 
půl kubickému metru palivového dřeva v hodno-
tě 600,- Kč mu hrozí trest odnětí svobody až na tři 
léta.

Že se raději domů nedopotácel sám
Další dva pachatelé, kteří v letošním roce obsadili 
„bronzové místo“ v pořadí převzetí sdělení pode-
zření, jsou dva mladíci z Rybniště a Krásné Lípy. 
Oba nejprve poškozenému pomohli při cestě z re-
stauračního zařízení domů do Zahradní ulice, kde 
odcizili klíče od dílny, aby se o chvíli později mohli 
do domu vrátit a dílnu vykrást. V dílně pak odcizi-
li dvě motorové pily a několik vrtaček v hodnotě 
8 tisíc korun. Za porušování domovní svobody a 
krádež nyní čekají na trest odnětí svobody až na 
tři léta.

Asi omyl, zřejmě chtěl k lékaři
Poněkud neobvyklý případ pokusu vloupání do 
bytu řeší krásnolipští policisté. Neznámý pachatel 
se v Nemocniční ulici doslova prořezal do bytu 
přes sádrokartonový strop. V bytě pak nejenže 
nic neodcizil, ale vzniklý nepořádek si spořádaně 
za sebou ještě zametl. Přesto za své jednání může 
strávit ve vězení až tři roky.

Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého 
měsíce evidovali 12 trestných činů a 54 přestupků. 

prap. Jan Hampl - inspektor

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Šluknovska Jak bude vycházet 
Vikýř v první polovině 

roku 2013

Návrh nového 
územního plánu

Retrostipendijní 
program podruhé

Zvětralý balvan 
návštěvníky Šaunštejna 

už neohrozí 

Nechat volně pobíhat psa se může prodražit

Policejní sloupek
přehled za uplynulý 

měsíc

Lípa nebo přímo v komunitním centru. 
(Kontaktní osoba Petra Vrajová, mentor@krasnali-
pa.cz, 775 70 80 87)
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Spolu s dalšími šesti zástupci ČR zúčastnila kongre-
su mediátorů v Bruselu i terénní pracovnice Komu-
nitního centra Kostka v Krásné Lípě. Kongres nava-
zoval na Evropský výcvikový program, zajišťovaný 
Radou Evropy ve spolupráci s Evropskou komisí a 
v patnácti evropských státech. V ČR byla vytvoře-
na pracovní skupina pětadvaceti mediátorů, kteří 
pracují jako krajští romští koordinátoři a poradci, 
terénní sociální pracovníci, pedagogičtí asistenti či 
zástupci občanských sdružení.

Cílem programu je vyškolit v zemích EU mediátory, 
tedy pracovníky komunikující případné problémy 
mezi Romy a veřejnými institucemi. Proto i na kon-
gresu byly prezentace a zkušenosti z různých zemí 
Evropy.
Účastníkům byly předány materiály o práci Kostky 
Krásná Lípa a také o turistickém cíli Národním par-
ku České Švýcarsko.
(Jansová Marcela,terénní pracovník,romský medi-
átor )

Jedno únorové dopoledne jsme se s maminkou tě-
šily do „Berušky“ ještě o něco více než obvykle. Če-
kal nás malý karneválek – malý proto, že byl určen 
pro nás nejmenší. Většina z nás něco podobného 
zažila úplně poprvé! Maminky nachystaly kostýmy, 
upekly dobroty a legrace mohla začít. Nestačila 
jsem se divit: „Mami, kde se tu vzal ten zajíček? A 
kam zmizel Šimon?“ 
Teta Dana nám nachystala záludné úkoly. Museli 
jsme například zdolat překážkovou dráhu plnou 
nástrah nebo se balónem trefi t do velké krabice, 

„uff f“.  „Mami, zvládnu to?“ Nakonec jsme všichni 
obstáli a někteří se rozhodli bojovat s překážkami 
opakovaně. Jsme sice malí, ale šikovní! Nakonec si s 
námi maminky zatancovaly.
Dopolední dovádění nás pěkně vyčerpalo, ještě že 
nám maminky upekly dobroty na posilněnou. Teta 
Dana nás všechny odměnila pěkným obrázkem. 
Děkujeme jí za dopoledne plné nových zážitků a 
všem maminkám za výborné perníčky i další dob-
roty. Už teď se těším na další dovádění s Beruškou! 

(Karkulka Anička)

V letošním roce jsme si společně užili již 21. Repre-
zentační ples města Krásná Lípa, který se konal v so-
botu 19. ledna. Při vstupu vítali návštěvníky členové 
kulturní komise města Krásná Lípa, rozdávali malou 
pozornost pro potěšení.  K tanci i poslechu nám za-
hrála kapela ABC z nedaleké České Lípy, slovem nás 
provázel pan Miroslav Vais za doprovodu své pů-
vabné manželky. Pro milovníky jiných rytmů byla v 
1. patře v pozdních hodinách připravena diskotéka 
s DJ Jirkou. Atmosféru plesu nám zpříjemnilo ně-
kolik zábavných vstupů Novoborských mažoretek, 
hlavně v pozdějších hodinách jsme ocenili parodic-
kou show Dana Nekonečného. Pro milovníky tance 
byl jistě hezký zážitek v podání předtančení několi-
ka latinsko-amerických tanců páru z taneční školy 
SWAY z Varnsdorfu.  Pro zúčastněné byla připrave-
na hodnotná tombola.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se 
na přípravě plesu podíleli – sponzorům, učinkují-

cím, pracovníkům města, ale také kulturní komisi.
(L. Hanková)

Svolením starosty, že smí masopustní maškary na 
jedno odpoledne obsadit město a tropit v něm taš-
kařice začalo masopustní veselí v Krásné Lípě. Nej-
různější maškary a jejich lidová muzika si na krás-
nolipském náměstí dávají dostaveníčko pravidelně 
v čase, kdy nastává čas zabíjaček, vepřových hodů, 
nejrůznějších vesnických zábav, tancovaček, bálů a 
nevázané veselosti. Nejinak je tomu i v Krásné Lípě, 
kde masopustní tradici již čtyřiadvacet let společ-
ně udržují folklorní soubory Lužičan a Dykyta. (vik)

Druhého února se konal jubilejní 10. ples školy, 
který svým vystoupením obohatila taneční skupi-
na EXTREME DREW, František Šimčík z DD Lipové 
- známý semifi nalista Česko Slovensko má talent a 
v neposlední řadě taneční skupina SWAY. K tanci a 
poslechu hrála skupina Pro – band a před půlno-
cí rozvlnili svá těla i sami plesající hosté v taneční 
soutěži, kterou svým umem a grácií už podruhé v 
řadě za mohutného povzbuzování publika vyhrál 
pár Eva a Josef Strakovi. Po půlnočním rozebrání 
tomboly jsem se bavili do pozdních nočních hodin. 
Poděkování patří nejen všem sponzorům, ale i těm 
co ples starostlivě připravovali – třídním důvěrní-
kům a přátelům školy. Vzniklý výtěžek z plesu po-
putuje do fondu sdružení Rodiče pro školu, který 
prostředky rozdělí na konci roku mezi žáky ZŠ. 

(D.Lehoczká)

Poděkování sponzorům 10. plesu školy
SPURNÝ- Krásná Lípa, Rodiče pro školu- Krásná Lípa, 
Továrna -Krásná Lípa, Základní škola- Krásná Lípa, 
Národní park České Švýcarsko – Krásná Lípa, Penzion 
České Švýcarsko- Krásná Lípa, PcObchod.com,Bc.Jan 
Böhme -Krásná Lípa, Potraviny Vorlíček- Krásná Lípa, 
Kadeřnictví Petra- Krásná Lípa, Stavebniny,, U komí-
nu“- Krásná Lípa, Sportlife Centrum- Rumburk, Schä-
fer a Sýkora – Rumburk, Ratio chovatelské potřeby –
Rumburk, Nobilis Tilia s.r.o. -Krásná Lípa, Květinářství 
Janka a Lucka- Krásná Lípa, Spin-fi t  Rumburk, Tim 
ski  – Horní Podluží, Kadeřnictví Kosinová- Krásná 
Lípa, Lékárna - Krásná Lípa, Petobaking  – pekařská 
technika, T.Ticháček, Pivovar Kocour-Varnsdorf, Sa-
mat – Jiřetín pod Jedlovou, KČT Krásná Lípa, René 
Pohanka – rozvoz květin Rumburk, České Švýcarsko 
OPS – Krásná Lípa, Heneeová – Krásná Lípa, Tisk , 
Šedivý - Krásná Lípa, Tisk,s.r.o.-Krásná Lípa,Kroková 
– Krásná Lípa

Terénní pracovnice se zúčastnila mezinárodní 
konference v Bruselu

Beruškový karneválek - mělo nás být víc, nebýt 
těch ošklivých chřipek…

Ples města Krásná Lípa

V Krásné Lípě řádili 
masopustní maškary

Ples školy už po desáté
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…….pokračování ze strany 1

Město má ještě majetek, který prodává a o který je zájem a to vytváří pří-
jmy na výstavbu? 
Město má ještě mnoho majetku, který nutně nepotřebuje a mohlo by jej pro-
dat, bohužel je v našem regionu velmi malý zájem resp. jen za nízké ceny. A tak 
prodáváme velmi málo a nebo spíše jen účelově s nějakými podmínkami. A ty 
podmínky dáváme do kupních smluv pod kaucí. Kdyby pak zájemce nesplnil 
sliby a tedy investice do koupeného majetku, kauce propadne městu. Vlastně 
je to potom taková zvýšená cena prodeje. Ale těch prodejů nemovitostí, tedy 
domů je opravdu málo. Máme ale dlouhodobě našetřeno a prodali jsme jednu 
velkou nemovitost. 
K tomu se ještě vrátíme, ale jaké stavby chcete realizovat z vlastních pro-
středků? 
Tak především z našetřených fi nancí dáváme stranou poměrně velkou část-
ku, více než 20 mil. Kč na nutné spolufi nancování těch dotovaných staveb. A 
nejde jen o spolufi nancování výstavby kanalizace, rekonstrukce budov školní 
jídelny a družiny, domu služeb a řady dalších. Máme našetřeno i na zaplacení 
celého podílu kanalizačních veřejných přípojek k jednotlivým objektům, oprav 
komunikací po výstavbě kanalizace  atd. Chtěli bychom také opět přispívat ob-
čanům na přepojení domů na novou kanalizaci. Z vlastních fi nancí se chceme 
pak soustředit především na školní budovy, mateřské školky. Vylepšit chceme 

areál našich technických služeb a  realizovat některé zásadnější opravy v byto-
vých domech.  A rádi bychom hasičům  zakoupili kvalitnější zánovní hasičský 
vůz.  Je také  potřeba obnovovat techniku pro Technické služby města a vylepšit 
chceme celý areál. 
Město nakonec prodalo po mnoha letech projednávání objekt tzv. Továr-
ny, za kolik a za jakých podmínek? 
Příjmy z prodeje Továrny, který nakonec nastal na konci loňského roku, jsou 
podstatnou částí těch fi nancí, abychom mohli dělat všechny ty investice, o kte-
rých jsem mluvil. Abychom měli na vlastní spolufi nancování dotovaných staveb 
atp. a nemuseli si půjčovat. Továrnu jsme prodali za 12 mil. Kč, což se může zdát 
málo, ale při rozhodování nešlo zdaleka jen o cenu. To ale je docela obsáhlé 
téma, za kterým do jisté míry stojí ohromná přeměna centra našeho města v 
posledních letech. 
Ale občany to téma zajímá a stálo by za to tuto otázku více ozřejmit, ales-
poň v základních rysech. Je to možné? 
Pokusím se říci alespoň to podstatné, i když by to bylo na samostatný Vikýř. 
Vzpomeňme, v jakém stavu byl tzv. dům chovatelů ještě v roce 2005 po mnoha 
desetiletích zanedbané údržby. Popraskané stěny, podmáčené základy, špat-
ná střecha, rozvody všech sítí špatné. Přístavku Továrny  se propadly stropy i 
střecha. Bylo zřejmé, že pokud  rychle nedáme do pořádné rekonstrukce velké 
množství peněz, budeme muset dát nemalé prostředky na demolici jak domu, 
tak přístavku. Z městských peněz by na to zdaleka nebylo, měli jsme tak na 
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to, občas něco poopravit. A na projektovou přípravu, která je nezbytným pod-
kladem na získání dotace. Bez ní by to nebylo uskutečnitelné. A jediné, na co 
se daly reálně sehnat dotace a to s velkým  vypětím, námahou a štěstím, bylo 
na služby v cestovním ruchu. To jsme také udělali, od počátku s vědomím, že 
město nemá  a neumí podnikat… Nakonec jsme tedy provedli rekonstrukci ná-
kladem cca 24 mil. Kč bez  DPH. Podstatnou část, zhruba 90 % tvořila dotace. 
Náš vklad činil zhruba 3 miliony korun. S příjmem dotace byl spojen závazek 
provozovat činnosti zhruba tři roky. A tedy zaměstnávat lidi. To byl problém. 
Město musí plnit řadu formálních věcí při nakládání s majetkem a být maxi-
málně transparentní, tedy i při podnikatelské činnosti. Na rozdíl od drobného 
podnikatele, který si dokáže často různě neofi ciálně pomoci a třeba zákoník 
práce uplatní jaksi pružněji..,My jsme museli zřídit příspěvkovou organizaci, za-
městnat vedoucího, účetní atp. a tak byl provoz velmi ztrátový. A tak hned, jak 
jsme nemuseli, hledali jsme nájemce či nového majitele. 
Proto se Továrna prodala?     
Nejdříve jsme ji pronajali, o prodej nebyl až na jednu výjimku zájem. Jsme v 
dost chudém a málo atraktivním regionu. Továrna, tedy vedle dalších investic 
města, byla pak velkým magnetem pro další navazující investice, ale to byla spí-
še shoda náhod a naše velké štěstí.  Zájemce přišel a chtěl ji koupit s tím, že zde 
chce provést další investice. Po dlouhém dohadování a zhruba ročním precizo-
vání podmínek jsme se domluvili, že Továrnu neprodáme, dokud nebudeme 
mít jistotu, že zde ty investice opravdu budou. Vznikla tak smlouva o smlouvě 
budoucí kupní, kde byla celá řada těžko splnitelných podmínek.  

To znamená, že k prodeji by došlo až po splnění těch podmínek? Které to 
například byly podmínky?
Ano, teprve až byly splněny všechny ty mnohé podmínky. Například po odpro-
deji objektu Pražská 4, ze kterého musel vzniknout na naše poměry poměrně 
luxusní penzion s restaurací a to bylo pod další kaucí 2 miliony korun. Dále zao-
patření stavebního povolení, zajištění statiky a zahájení rekonstrukce přístavku 
Továrny.  Stavba Aparthotelu na náměstí  s 34 apartmány, nebytovými prosto-
rami a podzemními parkovišti a řada dalších. A pak ještě dodatečné podmínky, 
které jsou kryty smluvními pokutami a slouženou kaucí ve výši 1,4 mil. Kč. Ta 
nejdůležitější je, že v přístavku Továrny vznikne bowling.  To jsou vše investice 
ve výši cca 180 mil. Kč na tomto kousku našeho města. Centrum našeho měs-
ta se zásadně proměnilo.  A nás to nestojí vůbec nic, investičně, ani provozně. 
Naopak máme příjem z prodejů nemovitostí. Jen oprava přístavku Továrny a 
vytvoření bowlingu by nás stálo zhruba 6 mil. Kč. 
Investice ve výši 180 mil. korun jsou velké peníze, proč zrovna na tyto stav-
by, mnoho občanů by upřednostnilo jiné? A  o jaké stavby jde? 
Přání je jedna věc, realita jiná. My jsme mnoho a mnoho let pozemek na ná-
městí nabízeli i přes realitní kancelář. A to již od počátku devadesátých let. Sa-
mozřejmě i jiné pozemky, například na jakýsi supermarket. Bohužel jsme malé 
město a v okolí je marketů  celá řada. A tak otázka nestojí, co tu mělo stát, co 
bychom chtěli, ale jestli tu má být alespoň něco. Investice do cestovního ruchu 

je pokus. Funguje to na mnohých místech světa, proč se o to nepokusit u nás. 
Těch zmiňovaných 180 mil. Kč je jen těch soukromých jednoho podnikatele, k 
tomu další podnikatelé a investice města. Protože to jsou soukromé investice, 
těžko říkat, proč zrovna do hotelu. Když to neplatíme, těžko můžeme diktovat. 
Připomenu, že ten podnikatel již investoval zhruba 47 mil.Kč do Penzionu Čes-
kého Švýcarsko. Ten památkově chráněný dům byl ve velmi žalostném stavu a 
teď je nádherně opraven. Dalších zhruba  120 mil. Kč stál Aparthotel. Dokon-
čuje se rekonstrukce  objektu Křinické náměstí 5, což bude zhruba 7 mil. Kč. 
Přístavek Továrny nebude méně než 5 mil. Kč. Společně ještě chceme postavit 
parkoviště v Pražské ulici. 
To vše je jeden podnikatel? 
Ano, je to jeden investor, i když pod různými společnostmi. Byla to neuvěřitel-
ná shoda náhod a podnětem byly předchozí investice města do infrastruktury 
a vybavenosti, která slouží místním i návštěvníkům, právě Továrna jako základ 
služeb. Ale také Dům Českého Švýcarska, sportovní areál, kulturní dům a mno-
hé další.  Jiný investor koupil objekt bývalého Klubu pod kostelem, který byl 
mnoho let prázdný a buduje tam Křinický pivovar. Náklady na první etapu bu-
dou asi 12 mil. Kč. A také mnozí opět kritizují k čemu to tu bude. Ale není to 
naše investice a může to pomoci nám všem. Za pokus i toto stojí a je to lepší, 
než chátrající dům a nebo prázdná louka na náměstí. 
A kolik investovalo město v prostoru náměstí? 
V letech 2006 až 2013 jsme investovali jen účelově z dotací do několika projek-
tů. Kromě zmíněné Továrny,  ve výši 24 mil. Kč, resp. s daní 29 mil. Kč to bylo do 
stavby Domu Českého Švýcarska ve výši 74 mil. Kč včetně vybavení, expozice a 
daně. Regenerace plochy náměstí nás vyšla vč. všech sítí, mostků a DPH na 36 
mil. Kč. Přesunutí autobusové zastávky vč. zastropení vodoteče vyšlo na zhruba 
dva miliony. Včetně dalších drobností je to 143 milionů korun investic města. 
Společně s těmi soukromými je to zhruba 340 mil. Kč na tak malém prostoru na 
náměstí. To zásadně změnilo v průběhu několika málo let střed našeho města 
tak, jako žádné jiné srovnatelné město v širokém okolí. O mnohém vypovídá i 
třeba více jak 35 tis. návštěvníků, kteří ročně navštíví Dům Českého Švýcarska.  
Každý takový návštěvník tu něco utratí, za jídlo, ubytování, vstupné atd. Orien-
tace na cestovní ruch se ukazuje jako smysluplná. Tvrzení, že se vše dělá jen pro 
turisty je krátkozraké. Je to přesně naopak – díky rozvoji cestovního ruchu tu 
dnes máme k dispozici řadu služeb, které jsme léta postrádali. A právě turisté 
nám je pomáhají ve městě ekonomicky udržet. 
To může mnohým znít trochu nadneseně a město to také muselo stát 
spoustu peněz.
To je věc názoru, ale ten komplex budov je opravdu neobvyklý a rozsáhlý. Půjde 
hlavně o to, jak se podaří jej provozovat, vše rozeběhnout, nalákat návštěvníky. 
Když se to alespoň trochu podaří, podpoří to další podnikání a zaměstnanost 
ve městě.  
Město ty vlastní stavby téměř výhradně stavělo z účelových dotací, přičemž nic 
nebylo na úkor jiných investic. Spolufi nancování bylo zpravidla 10 % nákladů 
a na podstatnou část vznikl zdroj odpuštěním splácení půjčky na plynofi kaci. 
Když by se započítaly naopak prodeje čtyř nemovitostí v tomto prostoru, tak 
jsme ještě mnoho milionů v plusu.  
Ovšem stavba hotelu na náměstí se mnohým nelíbí a je diskutabilní, proč 
zrovna takováto stavba?
Jednak platí, že to není stavba města, podnikatel ji platil a tak si rozhoduje, jak 
bude vypadat. Pokud splní podmínky územního plánu, dost těžko se to rozpo-
ruje. Jako původní majitel pozemku jsme to samozřejmě mohli zablokovat, pak 
by tu ale opět nebylo nic. Takhle to je podle architekta. A pamatuji si dobře ty 
kritiky, když jsme stavěli Dům Českého Švýcarska – Infocentrum, že jsme nevyu-
žili příležitost a neudělali architektonickou soutěž. To by také vypadalo zásadně 
jinak, neovlivnili bychom to a bylo by to o dost dražší. S architekturou je to vždy 
subjektivní. Mě osobně se to do náměstí také moc nelíbí, ale směrem na jih do 
vnitrobloku k penzionu a Továrně či ke Smetanově ulici to je nápadité řešení. 
Celý areál je zajímavý soubor staveb různých stavebních slohů. Letos by měla 
být ještě dostavěna přístavba restaurace penzionu, takže přibude další část a 
rozšíří se kapacita o 50 míst a terasa. A pak také rekonstrukce přístavku Továrny. 
Jako celek je to pozoruhodný architektonický a obsahový komplex.  
Kdy se má otevřít hotel a dokončit další ty investice okolo náměstí?
Hotel se asi bude otevírat na jaře na sezonu. Rekonstrukce domu Křinické ná-
městí 5 stejně jako přístavba restaurace Penzionu by měla být dokončena do 
léta. Parkoviště na Pražské ulici u železářství a bowling v přístavku Továrny jsou 
závislé na několika zdlouhavých povoleních, ale snad se to stihne do roka. 
Jak se ale vyrovnat s kritikou, ať už náplně, tak i vzhledu stavby nového 
hotelu a dalších staveb?
Hodně jsme se snažili ovlivnit to, aby to vše bylo v rozumné podobě. Ale přede-
vším, aby ty celkové investice tady byly. Kritici jsou stále stejní, kritizují všechno, 
to by člověk nemohl nic dělat. Pamatuju si, jak bývalá tak zvaná sociální pracov-
nice městského úřadu ve své době kritizovala, k čemu potřebujeme druhý dům 
s pečovatelskou službou, že jeden stačí. Jako by nebylo zřejmé, že starších lidí 
přibývá a když vám někdo dá 90 % dotaci, proč to neudělat. Sama si pak žádost 
o byt v novém domě podala obratem! Podobně to bylo s tělocvičnou, natož 
se sportovním areálem, kulturákem, rekonstrukcí školy či s  náměstím. Kritizo-
vat se dá vždy a vše. Málokdo vidí, co je za tím práce a dohadování. Pro mě je 
maximálně důležité, že projednávání  a rozhodování takto zásadních počinů 
probíhalo ve všech orgánech města velmi konstruktivně, v klidu a fakticky jed-
nohlasně. Počínaje odbornými komisemi, poté v Radě města i v Zastupitelstvu 
města. A bez zadlužení.

Pro tuto chvíli tedy děkujeme za odpovědi. 
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Najdi 5 ROZDÍLŮ
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Je možné na hodinách jógy s dětmi 

řídit auto, uspořádat piknik na louce, 

vyjet na širé moře v korábu, umlít 

koření, vydat se do snové krajiny a 

nakonec se pod dekou rozpustit jako 

zmrzlinový dort? A přitom všem si 

dobře a zábavně zacvičit? Nemusíte 

brát Arabele kouzelný prsten, stačí 

přijít na hodinu „Veselé jógy“. 

Lekce jógy pro děti jsou naprosto 

odlišné od těch pro dospělé. Pohyb 

je pro děti přirozený, proto jim ho 

musíme dopřát. Běháme, skáčeme, 

skotačíme, hrajeme si na zvířátka… 

Při cvičení zpíváme písničky, říkáme 

básničky nebo vykládáme pohádky. A 

při tom všem se ještě učíme zacházet 

správně a ohleduplně se svým tělem. 

Jógové pozice s dětmi cvičíme větši-

nou dynamicky, bez výdrží, a vždy je 

přizpůsobujeme jejich věku a schop-

nostem. Dětská jóga by měla být pri-

márně zábavou a přinášet radost a 

pozitivní vztah k pohybu.

(Mgr. Irena Kubicová lektor jógy s 

dětmi)

Město Krásná Lípa zve všechny příznivce jógy do 

kulturního domu – kina na pravidelné Cvičení s jó-

gou, které vede pí. Pilařová z Ústí nad Labem

Termíny: neděle 24. 2., neděle 17. 3. vždy od 12:00 

do 16:00 hodin. S sebou podložku a vhodné volněj-

ší oblečení. Poplatek za jednu lekci 200,- + 50,- Kč

V pátek 22. února se od 19:00 hodin na zámecké 

půdě zámku ve Šluknově představí

Divadelní soubor Hraničář Rumburk se svou čer-

nou muzikálovou komedií Ducháčkové, ze které se 

dozvíte, že i po smrti to může být zábavné – du-

chařská komedie z neživota jednoho hřbitova. Po-

čet vstupenek je omezen kapacitou zámecké půdy. 

Vstupné 60,- Kč.

Místní akční skupina Šluknovsko a příznivci kultury 

na Šluknovsku vás zvou 2. března 2013 na Maškarní 

bál Tolštejnského panství, který se uskuteční v sále 

Společenského klubu Střelnice ve Varnsdorfu. Na 

plese bude rovněž vyhlášena a předána cena „Zla-

tá múza severu 2012“, k tanci a dobré náladě bude 

hrát Alena Smetanová a skupina Frank Caldera 

Band. Čekají vás: maškarní rej, programové vstupy 

a zajímavá tombola. 

Předprodej vstupenek: Železářství Semelka Krásná 

Lípa

Autobusový svoz po trase: Rumburk – Staré Křeča-

ny – Krásná Lípa – Rybniště – Jiřetín pod Jedlovou 

– Dolní Podluží- Varnsdorf a po skončení zpět po 

stejné trase.

Veselá jóga pro děti a jejich rodiče

Cvičení s jógou

Zámecký večer 
ve Šluknově

Maškarní bál 
Tolštejnského panství

Domeček Na Kopečku Rumburk - 
program na leden  a únor 2013

Zámecká kinokavárna s čajovnou Šluknov

České Švýcarsko jak ho ještě neznáte: Proč padají skály

Středa 20.2. 2013 – 19:00 hodin

To, že jsou skály v Českém Švýcarsku tvořeny pískem, ví téměř každé 

malé dítě. Přijďte si ale poslechnout jak se z drobných pískových zrn 

staly vysoké skaly a co z těchto skal vymodelovalo České Švýcarsko ta-

kové, jaké jej známe dnes. Součástí přednášky bude také představení 

skalní čety, která hlídá skály národního parku a chrání tak zdraví lidí i 

jejich majetek.

Proč není jen láska?

Středa 27.2. 2013 – 19:00 hodin

Vernisáž s autorským čtením paní Radmily Říhové

17.2. neděle – AUTOPOHÁDKY (ČR 2011) od 14:00 

Co mají společné princezna, víla, rybí král a vynálezce? Povídkový fi lm je sestaven ze čtyř 

animovaných příběhů a hrané části. Každá z pohádek je zpracována jinou technikou a jiným 

tvůrčím týmem. 

Animovaný / Povídkový (83 min.) Vstupné: 30 Kč dospělí, 15 Kč dítě 

19.2. úterý – DUŠE JAKO KAVIÁR (ČR 2004) od 17:00 

Hvězdně obsazená česká hořká komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o životních kotrmel-

cích třech sourozenců. Vstupné : 30 Kč dospělí 

26.2. úterý – O RODIČÍCH A DĚTECH (ČR 2008) od 17:00 

Milovat je lidské, chybovat je dědičné. Nová česká komedie o otcích, synech a ženách jejich 

života. 

Poetický/Komedie/Drama (107 min.) Vstupné: 30 Kč dospělí

Program kina  
Krásná Lípa
ÚNOR 2013

 Gnomeo a Julie
Středa 20.2. 

od 14.00 hod. Vstupné 60,- Kč

Animovaný komediálně-dobrodružný fi lm pro děti      
81 min. Mládeži přístupno  

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
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V roce 2012 Kostka Krásná Lípa p. o. opět úspěšně 
realizovala projekt „Profesní orientace 2012“, jehož 
cílem bylo zlepšit orientaci dětí 7. - 9. tříd ZŠ na 
trhu práce a usnadnit jim tak výběr budoucí střed-
ní školy či učiliště a podpořit smysluplné strávení 
volného času.
V Krásné Lípě jsme také zajistili celoroční provoz 
klubu pro děti a mládež T-klub, ve kterém byl dě-
tem poskytnut nejen bezpečný prostor pro vol-
nočasové aktivity, ale také i možnost zúčastnit se 
besed na témata spojená s hledáním zaměstnání.
Zorganizovali pro děti 6 jednodenních a 3 víceden-
ní výjezdy k zaměstnavatelům, na Úřad práce nebo 
do středních škol. Navštívili jsme tak například No-
bilis Tilia, Policii ČR či zemědělský ranč. Na víceden-
ních výletech si děti okusily práci sklářů, zemědělců 
i automechaniků a strávily tak krásné dny v Děčíně 
v o. s. Jurta, Novém Boru a sklárně Ajeto nebo v 
mladoboleslavské Škodovce.
Za dobu trvání projektu navštívilo T-klub a ko-
munitní centrum 375 osob, výjezdů se zúčastnilo 
celkem 141 dětí. Do projektu byly z větší části za-
pojeny také děti a mládež ze sociálně vyloučených 
romských lokalit.
Informace o projektu a přehled aktivit naleznete 
na stránkách organizace www.komunitnicentrum.
com
Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT 
na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných 
dětí, žáků a studentů.

(Petra Vrajová, za Kostku Krásná Lípa p. o. )

Letošní zápis do naší školy byl ve znamení změn. 

Tentokrát chyběli  žáci v tradičních maskách zato 

však vládla pohodová atmosféra a klid způsobený 

perfektní organizací zápisu.

Vyzdobené první třídy čekaly na budoucí žáčky a 

napětí  a nervozitu téměř čtyřiceti předškoláčků  

rozpustili  hned v prvních okamžicích svým přístu-

pem vlídní, trpěliví a usměvaví  učitelé.

A jak to viděly samy děti? Tady je pár odpovědí:

„Paní učitelka byla moc hodná….“

Moc  se mi to líbilo, šla bych ještě jednou..

Uměl  jsem  všechno, do školy mě prý  vezmou…. 

Školu opouštěly usměvavé děti s náručí plnou dár-

ků a takzvaně „ se školou v kapse“.

Věděly, že na ně od září čeká krásné prostředí, milé 

a trpělivé paní učitelky a možná také samé jedničky.

(Za budoucí prvňáčky D.Lehoczká)

Název tohoto projektu neznamená, že bychom 

chtěli rodiče zahnat zpátky do školních lavic, ale 

jedná se o to, jak přiblížit předškolní prostředí a 

samozřejmě s ním spojenou přípravu do školy také 

dětem, které z různých důvodů nenavštěvují škol-

ku.

Proto již několik let chodí pravidelně jednou týdně 

děti ze Včelky na návštěvu do MŠ Motýlek. Společ-

ně se učíme, pořádáme akce, chodíme se dívat do 

školy, slavíme svátky…

Prvního září na sebe v lavicích tak nebudou poku-

kovat děti neznámé, ale kamarádi, kteří spolu lec-

cos zažili. Konec tohoto roku jsme patřičně oslavili 

vydáním našeho zbrusu nového kalendáře „Před-

školáci 2013“. 

A co se bude dít příští rok? Pokud program stále 

poběží, mohou se předškoláci těšit na spoustu no-

vinek.

(Za MŠ Motýlek  D.Lehoczká)

Projekt podporuje žáky 
z Krásné Lípy

Už jsem skoro prvňák!

S rodiči do školky

Smějeme se s dětmi 
střípky ze školky

Nejen ve  školních škamnech lze vymyslet 
perličky, ve školce se občas také pobavíme 
nad bezelstnými dětskými poznámkami. 
Posuďte sami:
- „Jak se řekne takovémuhle svetru?“,ukazuje 
učitelka rolák ne módní přehlídce.
„Roláda!“
- Co má na začátku ryba? 
„Písmenko“
- Co je na začátku chaloupky? 
„Perníky!“
- Tvoření pravidel,vysvětlujeme co nesmíme 
dělat. 
„Nesmíme si dělat  držky!“ (lidově řečeno - 
dávat si do držky)
- Mě bolí třísky . (třísla)
- O granátovém  jablku – jakpak se jmenuje 
tohle ovoce?
„Jablkový granát“
- My máme doma posekanej počítač.
- „Byl tam pohřbitý.“
- Anglicky hnědá? 
„Hněd.“
- „On mi chce ukousnout ruku.“
- „On mě uškrtil.“
- „Budu chodit na Řidičánek“ (Křiničánek)
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Potlesk a uznání za své výkony sklidilo osm krásnolipských borců, kteří se zú-

častnili turnaje v řeckořímském zápase “Memoriál Korycha a Zemana“ v Klad-

ně. Turnaje se zúčastnilo 167 zápasníků a zápasnic z jednadvaceti týmů České 

republiky. 

Umístění: 

Přípravka C, řeckořímský zápas 

váhová kategorie do 22 kg – 2. místo Hubáček Matěj 

Přípravka B; řeckořímský zápas 

váhová kategorie do 21 kg – 2. místo Bouzek Filip 

váhová kategorie do 25 kg – bez umístění Mišech Tadeáš 

váhová kategorie do 27 kg – bez umístění Urban Dalibor 

Přípravka A, volný styl, řeckořímský zápas 

váhová kategorie do 26 kg – bez umístění Bartoňová Simona 

váhová kategorie do 26 kg – 1. místo Hučko Ladislav 

Mladší žáci 

váhová kategorie do 65 kg – 2. místo Hroník Filip 

Rád bych poděkoval všem našim zápasníkům za jejich výkony, trenérce slečně 

Šoltésové za profesionální přístup. Dále pak sponzorům, bez nichž by to v dneš-

ní době šlo hůře, nechci psát, že nešlo, ale s jejich pomoci je vše snazší. Dík patří 

fi rmě Morafi s s r. o., Novia s r. o. Poděkování patří i Schrődingerovu institutu za 

podporu nás trenérů. Sportu zdar, zápasu zvlášť!

(Jirka Hubáček, www.zapastjkrasnalipa.cz)

V modrém i žlutém domě s pečova-

telskou službou Krásná Lípa proběhla 

beseda na téma Prevence předluže-

ní… aneb jak odolat nekalým prak-

tikám a nezadlužit se. Akci pořádala 

„Poradna v kostce“ ve spolupráci s 

městem Krásná Lípa.

Zúčastnilo se 16 lidí, kterým není 

osud jejich fi nancí lhostejný. Pracov-

nice poradny je nejprve seznámila 

s obecným postupem podvodných 

fi rem. Dále si povídali o praktikách 

těchto fi rem v rámci předváděcích 

prodejních akcí, podomního obcho-

du apod.  Rovněž se věnovali rizi-

kům uzavírání smluv neobvyklým 

způsobem (telefonicky, na ulici aj.), 

nevyžádané poště, telefonním číslům 

se zvýšenou cenou, půjčkám nezná-

mým lidem a úvěrům od bankovních 

O body do severočeské ligy v klasic-

kém boxu se bojovalo v uplynulém 

víkendu v Liberci. KBC Krásná Lípa 

zastupoval Ladislav Grundza. V jeho 

váze s ním soupeři nechtěli nastoupit 

k zápasu a tak s mým svolením mu byl 

přidělen soupeř o 5 kg těžší, a to Knor 

z Ústí nad Labem. Láďa tentokrát 

dodržel přesně moje pokyny, zatlačil 

soupeře do rohu a tam ho zasypal 

přesnou sérií úderů a za 18 sekund 

bylo po zápase. K. O. v 1. kole. Záro-

veň se tímto výkonem kvalifi koval na 

Mistrovství republiky, které se koná 

9. března v Mělníku. Sportu zdar a 

boxu zvlášť!

(Milan Dušek)

Krásnolipští zápasníci v Kladně

Beseda  pro seniory na téma 
Prevence předlužení 

Severočeská liga v boxu

i nebankovních společností. Hlavním cílem bylo na tyto nekalé praktiky nejen 

upozornit, ale i poradit, jak se jim bránit. Na závěr účastníci obdrželi letáčky s 

praktickými radami.

Beseda proběhla v příjemné atmosféře a věříme, že je prvním krokem k další 

pravidelné spolupráci. Akci pořádala příspěvková organizace Kostka Krásná 

Lípa v rámci projektu Aktivizace rodin, který je fi nancován z prostředků ESF 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní-

ho rozpočtu ČR.
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Upozorňujeme obyvatele Krásné Lípy, že je zakázáno ukládat jakýkoliv odpad mimo sběrné nádoby, a to včetně pytlů se separovaným odpadem! Pytle se separo-

vaným odpadem ukládejte pouze ve svozové dny ke krajnici svozové trasy - ta je zeleně vyznačena na mapce, kterou vám přinášíme.

Další informace najdete na www.krasnalipa.cz v horním menu Městský úřad/Odpadové hospodářství.

Aktualizovaná mapa sběru a svozu separovaného odpadu

I. Hlavní program
Vyřizování účelových investičních dotací na projekty 
města - Usnesení RM č. 40 - 01/2013 
RM projednala stav dlouhodobě připravovaných a 
administrovaných investičních projektů města:
a) Kanalizace Krásná Lípa - 2. etapa
b) Energetické úspory u budov školní jídelny a školní družiny
c) Rekonstrukce Centra sociální integrace
d) Varovný protipovodňový systém (vč. bezdrátového 
rozhlasu)
e) Snížení prašnosti - nákup zametacího stroje 
a ukládá starostovi města předložit aktuální schválení dílčích 
úkonů zastupitelstvu města a připravit rozdělení úkolů za 
jednotlivé části projektů.  

II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 40 - 02/2013
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 452/1 o výměře 121 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 733/3 o výměře 291 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3077/6 o výměře 692 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3077/9 o výměře 545 m2, k. ú. Krásná Lípa;
část p. p. č. 3077/10 o výměře cca 210 m2, k. ú. Krásná Lípa;
část p. p. č. 3077/4 o výměře cca 59 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Prodej části p. p. č. 1819/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 40 - 03/2013 

RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1819/1 
o výměře cca 112 m2, k. ú. Krásná Lípa Jiřímu Kalvasovi, 
Pražská 2809, Varnsdorf z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města. 

Prodej p. p. č 659/8 a p. p. č. 659/6, vše k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 40 - 04/2013 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 659/8 o výměře 369 
m2 a p. p. č. 659/6 o výměře 968 m2, vše k. ú. Krásný Buk za 
účelem zřízení zahrady Jiřímu a Evě Špačkovým, Kubišova 59, 
Praha 8 za cenu 100 235 Kč (do základní výměry 9 875 Kč, 
nad základní výměru 75 360 Kč, porosty 15 000 Kč). Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 40 - 05/2013 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 123/2 o výměře 600 m2, k. ú. Krásná Lípa;
část p. p. č. 1184/2 o výměře 396 m2, k. ú. Vlčí Hora;
část p. p. č. 1182/1 o výměře 210 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 1819/1 o výměře 112 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

Pronájem pozemku - převod smlouvy 
Usnesení RM č. 40 - 06/2013 
RM schvaluje dodatek č. 2 (2013/23/15-139) ke smlouvě o 
nájmu pozemku č. 2005/23/15-146, nájemce Tomáš Krčmář, 

Vlčí Hora 93, Krásná Lípa, kterým veškerá práva a závazky 
ze smlouvy vyplývající přechází na Pavlínu Krčmářovou, 
Pivovarská 2, Krásná lípa. 

Byty - ukončení pronájmu - byt č. 41, Nemocniční 
1137/6 - Usnesení RM č. 40 - 07/2013 
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 
99/25/18-213 včetně dodatku č. 1, na byt č. 41, Nemocniční 
1137/6 s Elsou Ledvinkovou bytem Nemocniční 1137/6, 
Krásná Lípa k 28. 2. 2013.  

Byty - pronájem - byt č. 47, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 40 - 08/2013 
RM schvaluje pronájem bytu č. 47, Nemocniční 1137/6, 
Krásná Lípa v tomto pořadí: 
1. Michaela Vybíralová, Rumburská 17/522, Krásná Lípa,
2. Michal Hamšík, V Podhájí 239/6, Rumburk,
3. Ivana Rückerová, Studánecká 564/16, Krásná Lípa,
4. Žofi e Deliovská, Mikulášovice 1039.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 
Stanovisko Kyjovská č.p.643 
Usnesení RM č. 40 - 09/2013 
RM neschvaluje udělení souhlasného stanoviska k akci 
Podpora výstavby podporovaných bytů v objektu Kyjovská 
č. p. 643, Krásná Lípa společnosti MUROM a. s., se sídlem 
Koněvova 1686/112, Praha 3. 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 40. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 6. 2. 2013
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Stanovisko - info kiosek - Usnesení RM č. 40 - 10/2013
RM se seznámila s žádostí o. p. s. České Švýcarsko o vydání 
souhlasného stanoviska k výměně info kiosku, který je 
umístěn v objektu Křinické náměstí 1161/10. RM schvaluje 
výměnu info kiosku na náklady o. p. s. České Švýcarsko za 
předem stanovených podmínek dle přílohy.  

III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 41, Nemocniční 
1137/6 - Usnesení RM č. 40 - 11/2013 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout od 1. 3. 2013 byt č. 41, 
Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 1 + 1 (29,65 
m2, sazba 41,12 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se 
skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré 
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 40 - 12/2013 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími 
nájemníky:
- Danuší Procházkovou bytem Masarykova 16/1, Krásná Lípa 
na byt č. 1, Masarykova 16/1, na dobu neurčitou,
- Ivetou Zerzánovou bytem Krásný Buk 54, Krásná Lípa na byt 
č. 1, Krásný Buk 54, na dobu neurčitou,
- Antonií Mirkovou bytem Bezručova 359/15, Krásná Lípa na 
byt č. 8, Bezručova 359/15, na dobu neurčitou,
- Marcelou Jadrníčkovou bytem Pražská 450/48, Krásná Lípa 
na byt č. 5, Pražská 450/48, na dobu určitou do 31. 5. 2013,
- Jiřím Špicarem bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na 
byt č. 22, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 8. 2013,
- Helenou Selingerovou bytem Nemocniční 1137/6, Krásná 
Lípa na byt č. 27, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 
8. 2013. 

Byt v domě s pečovatelskou službou 
Usnesení RM č. 40 - 13/2013 
RM schvaluje pronájem bytu č. 29, Nemocniční 1156/16, 
Krásná Lípa Janě Lamačové a Vojtěchu Šulcovi, oba bytem 
Frindova 8, Krásná Lípa. 

Směrnice č. 5 města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 40 - 14/2013 
RM schvaluje změnu Směrnice č. 5 Pohledávky, opravné 
položky k pohledávkám, vyřazování pohledávek města 
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.  

Roční zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za rok 
2012 - Usnesení RM č. 40 - 15/2013 
RM doporučuje ZM schválit Roční zprávu o výsledcích 
fi nančních kontrol za rok 2012 vč. zpráv příspěvkových 
organizací města Krásná Lípa v předloženém znění.  

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců 
Usnesení RM č. 40 - 16/2013 
RM schvaluje pojistné smlouvy č. 5609068540 a č. 
5609068539 pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za 
škodu způsobenou zaměstnavateli - městu Krásná Lípa se 
společností Kooperativa pojišťovna, a. s.  

Dodatky č. 8 a č. 9 k pojistné smlouvě o pojištění 
majetku a odpovědnosti za škodu  
Usnesení RM č. 40 - 17/2013 
RM schvaluje Dodatky č. 8 a č. 9 k pojistné smlouvě č. 15 
228 31 781 o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu se 
společností Generali Pojišťovna, a. s.  

Veřejná služba Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 40 - 18/2013 
RM schvaluje: 
1) Dohodu o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné 
služby ze dne 12. 3. 2012  
2) uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby 
typu A č. 2013/46/17 - 140 od 
1. 2. 2013. 

Kostka, p. o. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 40 - 19/2013 
RM schvaluje pokyn (harmonogram) k provedení 
inventarizace v roce 2013 v příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa v předloženém znění.  

Terénní práce-AMARI - Usnesení RM č. 40 - 20/2013 

RM bere na vědomí Zprávu o provedené revizi hospodaření 
poskytnuté neinvestiční dotace na program Podpora terénní 
práce ze státního rozpočtu na rok 2012 z kapitoly 304 - Úřad 
vlády ČR, rozhodnutí č. 16399/1 - KRP.  

Souhlas se stavbou - Usnesení RM č. 40 - 21/2013 
RM schvaluje vydání souhlasu se stavební úpravou chodníku 
na p. p. č. 3174/1, k. ú. Krásná Lípa, v místech mezi č. p. 276 
a 278 v rámci výstavby parkoviště na pozemcích č. 312/3, 
312/2 a 312/1, k. ú. Krásná Lípa. 

Změna č.1 územního plánu Doubice 
Usnesení RM č. 40 - 22/2013 
RM bere na vědomí Změnu č.1 územního plánu Doubice a 
oznámení o společném jednání. RM nemá k návrhu změny 
připomínky. 

Zrušení věcného břemene na pozemku Správy NPČŠ 
Usnesení RM č. 40 - 23/2013 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene 
práva jízdy, chůze, čištění a opravy cyklostezky se Správou NP 
ČŠ, Pražská 457/52, Krásná Lípa, na pozemku 2390/2, 
k. ú. Krásná Lípa. 

Příprava výstavby rodinných domků v lokalitě 
Křižíkova II. - Usnesení RM č. 40 - 24/2013 
RM schvaluje návrh Dodatku č. 2 k SOD č. 2009/11/14 – 
321 dle nabídky Ing. arch. Libora Krále, Lidická 9, 407 46 
Krásná Lípa, který řeší požadované úpravy a změny původní 
dokumentace pro územní řízení na akci výstavba rodinných 
domků v lokalitě Křižíkova II. 

Pasport budovy 1. mateřské školy 
Usnesení RM č. 40 - 25/2013 
RM schvaluje zpracování projektové dokumentace stávajícího 
stavu objektu č. p. 243, Smetanova 14, Krásná Lípa – 1. MŠ, v 
rozsahu, termínu a ceně dle nabídky Kamily Vojtové, Nábřežní 
110, Nový Bor. 

Centrum sociální integrace 
Usnesení RM č. 40 - 26/2013 
RM schvaluje provedení výběrového řízení na zhotovitele 
akce Rekonstrukce Centra sociální integrace v Krásné Lípě 
- rekonstrukce a dostavba dalšího patra stávajícího objektu 
Masarykova 1094/4, Kr. Lípa a pro výběrové řízení jmenuje 
komisi ve složení dle přílohy.  

Uzavírání smluv - Europe Easy Energy a. s. 
Usnesení RM č. 40 - 27/2013 
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru majetkového 
a civilně správního, k uzavírání smluv na dodávku plynu 
s fi rmou Europe Easy Energy a. s. se sídlem Hvězdova 
1716/12b, Praha. 

Průkaz energetické náročnosti budovy 
Usnesení RM č. 40 - 28/2013 
RM se seznámila s podklady potřebnými pro zajištění 
zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro 
objekty města, dle přílohy. 
 
Volně pobíhající psi - Usnesení RM č. 40 - 29/2013 
RM schvaluje Postup k provedení odchytu volně pobíhajícího 
psa na území města Krásná Lípa a Ceník náhrad za 
úkony spojené s odchytem a dalším nakládáním se psem 
odchyceným na území města Krásná Lípa. 

Skupina pro odstraňování sociálního vyloučení 
Usnesení RM č. 40 - 30/2013 
RM odvolává ze Skupiny pro odstraňování sociálního 
vyloučení Jiřího Horčičku a jmenuje novým členem Radka 
Zelendu. 

Soutěž ve sběru PET lahví - Usnesení RM č. 40 - 31/2013 
RM schvaluje za vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví ve 
školním roce 2012/2013 v ZŠ Krásná Lípa předat ceny pro 
nejlepší třídy a jednotlivce.
Třídy:
1. místo 3 000 Kč
2. místo 2 000 Kč
3. místo 1 500 Kč
Jednotlivci:
1. místo cena v hodnotě 800 Kč

2. místo cena v hodnotě 500 Kč
3. místo cena v hodnotě 300 Kč
4. - 25. místo ceny v celkové hodnotě 3 000 Kč, rozdělených 
volným výběrem soutěžících - pořadí podle počtu 
odevzdaných lahví.
Soutěž bude uzavřena v červnu 2013. 

Program prevence kriminality 2013 
Usnesení RM č. 40 - 32/2013 
RM schvaluje Program prevence kriminality 2013, který je 
součástí dokumentu Plán prevence kriminality města Krásná 
Lípa 2012-2016. 

Kulturní činnost - podání žádostí o dotaci 
Usnesení RM č. 40 - 33/2013 
RM schvaluje podání žádostí o dotaci na projekty z oblasti 
kultury na Ústecký kraj z Programu podpory regionální 
kulturní činnosti 2013:
- Krásná Lípa - centrum kulturního dění,
- Den Českého Švýcarska,
- Festival pěveckých sborů (podává p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa) 

Zpráva o využití kulturního domu za rok 2012  
Usnesení RM č. 40 - 34/2013 
RM bere na vědomí Zprávu o využití kulturního domu za 
rok 2012 předloženou p. Kořínkovou, kulturně výchovnou 
pracovnicí.  

Program kina a kalendář akcí na únor 2013 
Usnesení RM č. 40 - 35/2013 
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na únor 
2013. 

Zpráva o plnění úkolů z 38. RM 
Usnesení RM č. 40 - 36/2013 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 38. RM 
předloženou tajemnicí MěÚ Mgr. Lucií Hankovou. 

IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- vyjádření nesouhlasu Správy NPČŠ k provozování 

turistického vláčku Kyjovským údolím,
-  akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR na projekt 

Snížení prašnosti z plošných zdrojů pořízením strojů na 
úklid zpevněných cest a silničních komunikací ve správním 
území města Krásná Lípa,

-  podpořené projekty ve Šluknovském výběžku z MAS 
Šluknovsko v období 2009 až 2012,

-  zásady pro předkládání žádostí na poskytnutí dotace v 
rámci akce Zelený trávník 2013,

-  plán oprav na silnicích II. a III. tříd na rok 2013,
-  poděkování fotbalového oddílu za ekonomický i 

hospodářský přínos pro činnost a pracovníkům TS za 
údržbu areálu,

-  žádost Milana Duška o mimořádnou fi nanční a technickou 
podporu sportovní akce Národní pohár v kickboxu.

-  žádost o výměnu všech oken v objektu Masarykova 993/2,
-  oznámení o provozu základní školy, školní družiny a školní 

jídelny v měsíci únor,
-  požadavek zachování celotýdenního provozu trati Krásná 

Lípa - Panský - Mikulášovice,
-  3. změna plánu účetních odpisů,
-  sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci účasti 

členů výborů ZM na daňové kontrole místních poplatků,
-  návštěvnost knihovny a internetu za měsíc prosinec. 

Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
-  zápis z Komise výstavby a životního prostředí ze dne 8. 1. 

2013,
-  zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 8. 1. 

2013,
-  zápis z jednání Kulturní komise ze dne 8. 1. 2013,
-  zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 29. 1. 2013,
-  zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 4. 2. 

2013,
-  zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 5. 2. 

2013,
-  zápis z jednání Kulturní komise ze dne 5. 2. 2013 

Jan Kolář                                                            Ing. Zbyněk Linhart
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