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ZemřelZemřel
Richard KlosRichard Klos

 V pátek 30. března 2007 zemřel náš čestný 
občan JUDr. Richard Klos.
 K nám – na krásnolipsko – do krajiny Čes-
kého Švýcarska – přivedl pana Dr. Klose před 
desítkami let zájem o turistiku, přírodu a pře-
devším hluboký zájem o lidovou architektu-
ru. Jeden  z  domů s podstávkou  si zakoupil 
a citlivě ho obnovil, aby v něm mohl aktivně 
pracovat a bádat. 
 Já jsem se s panem doktorem Klosem 
blíže seznámil před dvaceti lety. A přesto,  že 
nás dělily věkově dvě generace, našli jsme 
hned v počátku společnou řeč a názory, kte-
ré následně vedly velmi výrazně např. k úsilí 
o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko 
nebo ke vzniku Vesnické památkové rezervace 
Dlouhý Důl – Kyjov. A následně jsme spolupra-
covali v době mého místostarostování. V té 
době se již velmi obětavě staral o navrácení 
historického majetku městu, vysoudil pro nás 
téměř zázračně např. bývalou školu v Kyjově, 
či objekt tzv. Zámečku.
 Dr. Klos založil a 10 let byl předsedou 
Spolku přátel krásnolipska, organizoval a čas-
to i vedl odborné přednášky a exkurse, inici-
oval pasportizaci architektonických památek 
a spolupracoval i s německými ochranáři, 
mezi nimiž měl řadu přátel.  O našem regionu 
napsal několik publikací  (skalní hrádky Čes-
kého Švýcarska) a řadu článků. Jeho Dějiny 
krásnolipska do konce třicetileté války, které 
nezištně městu věnoval, jsou velmi využíva-
nou učebnicí regionální historie nejen v čes-
kém, ale i v německém jazyce.
 Pan doktor Klos se stal svým nadšeným 
přístupem a nesmírnou pracovitostí příkla-
dem ostatním, což se odrazilo i v tom, že takto 
vychoval řadu následovníků, kteří pokraču-
jí v jím započatých aktivitách – a to jak ve 
Spolku přátel krásnolipska, tak třeba i v Čes-
kém svazu ochránců přírody. Za dlouholetou 
pomoc městu, za literární propagaci krás-
nolipska a za úsilí při záchraně zbývajících 
podstávkových domů, mu bylo v roce 1996, 
jako jednomu z prvních v novodobé historii, 
uděleno čestné občanství města Krásná Lípa.
Loučíme se s výjimečným člověkem. 
 Já osobně jsem ztratil jednoho ze svých 
životních učitelů a snad mohu říci i přátel. 
 Jménem zastupitelstva města Krásná Lípa 
a jménem všech našich občanů mu - bohužel 
asi naposledy - děkuji za vše, co pro město uči-
nil a slibuji, že v jeho úsilí o slušné zacházení 
s naší historií a s naší krajinou budeme pokra-
čovat.
Čest jeho památce!

(Zbyněk Linhart, starosta města)

DĚKUJEME
 ...to jediné slovo, které chceme říci všem, kteří 
nám pomohli po požáru našeho rodinného domu. 
Nechceme popisovat pocity bezmoci, které se nás 
zmocnili, když jsme 25. ledna po jedné hodině ranní 
přišli o střechu nad hlavou, o domov a zázemí v jed-
nom okamžiku.
 

Chceme vyslovit dík a uznání dobrovolným hasi-
čům z Krásné Lípy, ale i hasičům šluknovského 

výběžku, kteří tento požár zlikvidovali. Teprve v této 
chvíli si uvědomujeme, jaké obrovské tempo a sna-
ha k urychlení navrácení naší střechy nad hlavou 
následovalo ihned po požáru. Děkujem za poskyt-
nuté dvouměsíční bydlení a veškerou pomoc rodi-
ně Sudových. Za jejich slova podpory, kterými nám 
pomohli vydžet psychicky vše, co nás potkalo.
 Děkujeme krásnolipskému městskému úřadu 
a technickým službám za všechny formy pomoci.
 Děkujeme všem i za pomoc fi nanční. Děkuje-
me přátelům a kamarádům z volejbalu, Ocelotu… 
a všem profesionálním řemeslníkům za obrovskou 
pomoc při likvidaci následků požáru a obnově byd-
lení. Tito lidé nám na úkor svého osobního volna 
a s maximálním nasazením fyzických sil pomáhali 
a předváděli doslova zázraky, abychom měli náš 
domov zpět co nejdříve. Podařilo se. Po dvou měsí-
cích máme opět střechu nad hlavou a vrátili jsme se 
domů. Nevědli jsme, jak reagovat na úžasný projev 
solidarity Vás všech, kteří jste nám pomohli a dosud 
pomáháte.

Proto jsme zvolili to prosté slovo „DĚKUJEME“.
(Manželé Strakovi,

Dana Langerová a Štěpán Hozdek)

Příští číslo Vikýře
vyjde ve středu 3. května

krásnolipský
půlměsíčník 3,50 Kč 17. dubna 2007

Krásná Lípa má nové www stránky
 Zcela nové internetové stránky spouští v těchto 
dnech město Krásná Lípa. Návštěvníci internetové 
adresy www.krasnalipa.cz se dozví jak informace 
z úřadu, tak i spoustu důležitých údajů o městě, 
blízkém okolí i celém Českém Švýcarsku.
 Na stránkách se nyní intenzivně pracuje 
a odstraňují se drobné nepřesnosti, ale již nyní se 
z nich všichni zájemci dozví mnoho užitečných 
a zajímavých dat a informací. Uvnitř najdou úda-
je z historie města, tipy na zajímavá místa, ukázky 
architektury regionu nebo usnesení městského 
zastupitelstva.
 Grafi ku krásnolipských IT stránek vytvořil grafi k 
Radek Tesař, o vše ostatní se z největší části zasloužil 
vedoucí majetkového odboru MěÚ Krásná Lípa, 
Karel Homolka.

(jf )

Ministr zemědělství Gandalovič
navštívil Šluknovsko

 V pátek 30. 3. strávil ministr zemědělství Petr 
Gandalovič ve Šluknovském výběžku. Zajímal 
se o lesní hospodaření, především v souvislosti 
s nedávným polomem a činnosti v lesích Národního 
parku České Švýcarsko. Mezi Krásnou Lípou a Stu-
dánkou shlédl postup likvidace kalamity z počátku 
roku. Setkal se také s několika starosty obcí a dal-
šími podnikateli Šluknovska. Odpoledne strávil na 
zemědělské  farmě na Panském nedaleko Vlčí Hory. 
Cestou zpět se také zastavil v Krásné Lípě, kde jako 
člen správní rady o.p.s. České Švýcarsko projednával 
další činnost a perspektivy této významné regionál-
ní organizace. 
 Ministr zemědělství, poslanec za Ústecký kraj 
a člen správní rady naší o.p.s. České Švýcarsko se ješ-
tě v jarních měsících u nás na severu ukáže.       (vik)

Ministr Petr Gandalovič na farmě v Panském pod Vlčí 
horou diskutuje problémy zemědělců v příhraničí.
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Svoz separovaného odpadu
 Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 23. 4. 2007 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 26. 4. 2007 
v Krásné Lípě.
 Pytle na separovaný odpad si lze zdar-
ma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Ple-
tařská 22/3.

Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí a Středa

7:00 - 12:00   14:00 - 17:00
Úterý a Čtvrtek

7:00 - 12:00   14:00 - 15:00
Pátek  7:00 - 13:00

Sobota
v sudém týdnu 8:00 - 11:00

Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty, 

polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

Informační střediska zahájila letní sezónu
 Informační střediska Českého Švýcarska v Krás-
né Lípě, Děčíně a Mezní Louce, které provozuje 
obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 
zahájila letní sezónu. Infocentra jsou otevřena den-
ně od 31. 3. do 5.11. vždy od  9 do 18 hodin. „Naše 
informační střediska jsou návštěvníkům regionu 
plně k dispozici jak v oblasti turistických informací,  
nabídek a prodeje, tak i  navíc i  v oblasti ekopora-
denských služeb, šetrných, bio a tradičních regio-
nálních výrobků,“ vysvětlila koordinátorka infostře-
disek Českého Švýcarska Barbora Laštůvková.
 Navíc infostředisko v Krásné Lípě nabízí i řa-
du novinek: antikvariátní výkup a prodej publikací 
o regionu Českosaské Švýcarsko, prodej nových 
balíčků (komplexních programů pro vícedenní poby-
ty), dále průvodcovské a zážitkové trasy a v nepo-

slední řadě i rozšířené produkty v ekokoutku.
 Všem návštěvníkům tu rádi poskytnou také tipy 
pro výlety v Českém i Saském Švýcarsku, při kterých 
mohou  přímo u nich využít  a zakoupit si jízdenky 
na dvoupatrový autobus na trase: Mezná – Mezní 
Louka – Bad Schandau – Königstein, či jízdenky na 
Kirnitzschtalbahn: tramvaj vás doveze až k výletní-
mu hostinci Lichtenhainer Wassefall s nástupem ke 
skalní bráně Kuhstall a do zadního Saského Švýcar-
ska odkud Vás tramvaj doveze z Bad Schandau až 
do skal na Via feratty. Lze tu zakoupit i vstupenky 
na bobovou dráhu v Oberoderwitz, vstupenky do 
Motýlího domu v Johnsdorfu, vstupenky do ter-
málních lázní Toskana Therme v Bad Schandau a do 
dalších atraktivit v Saském Švýcarsku…

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Lužičan měl bohaté Velikonoce
 Již po několikáté byl krásnolipský folklorní 
soubor Lužičan pozván v sobotu 7.4.07 do Úštěka 
na tradiční úštěcké velikonoce.Na celém úštěckém 
náměstí se koná staročeský jarmark doprovázený 
bohatým kulturním programem. Jako každý rok zde 
soubor svými jarními zvyky vítá jaro.Povedlo se to 
i letos, bylo nádherné počasí a hlavní organizátor 
akce pan Uhlík tvrdí, že to počasí vozíme s sebou.
 Na svá krásnolipská děvčata myslí mužská část 
souboru i na velikonoční pondělí. Bez obchůzky měs-
tem s muzikou a koledami si velikonoce už ani neu-
mí představit.Zastaví se i v domech s pečovatelskou 
službou a na závěr se pravidelně posedí a pozpívá do 
pozdních odpoledních hodin u Semelků na dvoře.

(Naďa Semelková)
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RŮZNÉ
 Nové kurzy výuky na počítači.
 Komunitní centrum Českého Švýcarska oteví-
rá nové kurzy výuky práce s osobním počítačem. 
Kurzy jsou určeny začátečníkům, mírně pokroči-
lým a pokročilým. Absolvováním výukového kurzu 
práce s osobním počítačem získáte dle pokročilos-
ti kurzu uživatelskou jistotu při obsluze počítače, 
v programech MS Word a MS Excel.
 Kurzy pro začátečníky jsou určeny lidem, kteří 
se s počítačem nikdy nesetkali nebo nemají uživa-
telskou jistotu při jeho obsluze. Kurzy pro mírně 
pokročilé jsou určeny lidem, kteří umí s počítačem 
pracovat, ale chtějí rozšířit své znalosti o programy 
MS Word (textový program) a MS Excel (tabulkový 
program). Kurzy pro pokročilé jsou ideální pro oso-
by, které umí pracovat s programy MS Word a MS 
Excel, ale chtějí rozšířit své znalosti v obsluze těchto 
programů.
 Účastí v kurzu získáte osvědčení o absolvování 
kurzu, které je možné použít například při vašem 
profesním postupu či při hledání práce. Kurzy jsou 
nabízeny zdarma všem osobám, v rámci projektu 
Komunitní centrum Českého Švýcarska, který je 
spolufi nancován Evropským sociálním fondem EU 
a státním rozpočtem České republiky. 
 Přihlášky do kurzu jsou k dispozici v Komunit-
ním centru Českého Švýcarska, které se nachází 
v suterénu budovy Městského úřadu (vchod je ze 
zadní strany objektu). Uzávěrka přihlášek je v pátek 
27. 4. 2007.

(Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska)

Komunitní centrum otevírá nový kurz propaga-
ce pomocí IT.
 Komunitní centrum Českého Švýcarska otevírá 
nový kurz propagace pomocí IT. Co to vlastně zna-
mená? Jste člověk, který chce propagovat některou 
svou aktivitu (například pomocí plakátků, předná-
šek)? Pak přesně pro Vás je tento kurz.
 Naučíte se v něm ovládat digitální fotoaparát, 
stahovat fotografi e do počítače, upravovat obrázky 
a vytvářet prezentace v programu MS PowerPoint. 
Dále zapojovat počítač, dataprojektor a nastavovat 
jednoduchou prezentaci. Vytvářet plakátky v běž-
ných programech (např. MS Word) atd.
 Bližší informace k tomuto novému kurzu získáte 
na telefonním čísle 412 354 841 nebo 777 938 839 
(p. Juda) nebo emailu juda@krasnalipa.cz. Přihlášky 
do kurzu jsou k dispozici v Komunitním centru Čes-
kého Švýcarska, které se nachází v suterénu budovy 
Městského úřadu (vchod je ze zadní strany objektu). 
Uzávěrka přihlášek je v pátek 27. 4. 2007.

(Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska)

Mezinárodní setkání na téma vzdělávání  
poprvé v Krásné Lípě

 V Krásné Lípě se ve dnech 23. až 27. dubna 
poprvé uskuteční největší  a zároveň závěrečné 
setkání mezinárodních partnerů zapojených do  
projektů zaměřených na  práci v  inovativních pří-
stupech souvisejících se vzděláváním dospělých, 
zlepšování dovedností a tím i  zlepšování uplatnění 
na trhu práce a snižování nezaměstnanosti. Hlavním 
organizátorem akce je České Švýcarsko o.p.s., které  
je  současně odpovědné za mezinárodní spolupráci 
projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska.
 Během týdenního pobytu  se více jak pade-
sát  zástupců z Velké Británie, Německa, Maďar-
ska a Rakouska  vzájemně  seznámí s výsledky  a   
konkrétními zkušenostmi z jednotlivých  projektů 
a bude slavnostně  ukončena i   mezinárodní spolu-
práce. Pracovní setkání se uskuteční nejen v Krásné 
Lípě ale i  v Doubici a Rynarticich. Vedle hlavního 
programu   je připravena i řada  doprovodných akcí  
a výletů např. na Pravčickou bránu apod., které by 
měly představit  a zviditelnit  turisticky atraktivní  

region Českého Švýcarska a okolí  Krásné Lípy na 
mezinárodní úrovni. 
 „Na setkání budou přizváni i zástupci Minister-
stva práce a sociálních věcí a  mezinárodní auditor-
ská společnost PwC“, vysvětluje Radka Soukalová ze 
společnosti České Švýcarsko a dodává: “Konkrétním 
výstupem  výše zmíněného projektu jsou např. 
webové stránky http://www.networking-works.
net/ nebo http://www.learningvoices.com/ - vol-
ně přístupné také  v češtině. První web je o prak-
tických návodech na vytváření organizačních sítí 
a kontaktů, druhý web je ukázkou příběhů lidí 
zapojených do vzdělávání.  Dalším vstupem je fi lm 
o metodách zapojení do vzdělávání a DVD s natoče-
nými digitálními životopisy.“
 Podrobnosti o projektu najdete na www.ces-
kesvycarsko.cz/ops/komunitni-centrum/ . Tento 
projekt je spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.)

Komunitní centrum se zúčastnilo veletrhu 
vzdělávání

 Komunitní centrum Českého Švýcarska pre-
zentovalo společně s Českým Švýcarskem, o.p.s. 
a Agenturou Pondělí, o.s. vzdělávání v regionu 
Českého Švýcarska na mezinárodním vzdělávacím 
veletrhu Schola Nova, který se uskutečnil 27. – 29. 
března 2007 ve veletržním paláci v Praze. 
 Náš stánek, s názvem České Švýcarsko, přita-

hoval návštěvníky veletrhu nejen svou nabídkou 
vzdělávacích programů, ale i nádherou přírody 
Národního parku a poutavým interiérem stánku. 
Komunitní centrum prezentovalo na veletrhu svou 
činnost v oboru celoživotního vzdělávání a před-
stavilo tak odborné i laické veřejnosti své progra-
my, které snižují nezaměstnanost v našem regionu. 
Z našich programů jmenujme například rekvalifi -
kační kurzy, jazykové, počítačové a rukodělné kurzy, 
Job poradnu, podporované zaměstnávání a pora-
denské centrum pro podnikatele. 
 Dodejme ještě na závěr, že náš stánek během 
tří dní navštívilo téměř tisíc lidí, mezi nimiž byli 
i zaměstnanci úřadů práce z jiných regionů, kteří 
pochvalovali spolupráci mezi Komunitním centrem 
a pobočkou úřadu práce Děčín v Rumburku.
 Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska 
je spolufi nancován evropským sociálním fondem 
EU a státním rozpočtem České republiky.

(Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska)

Jarní výlet Krásnolipskem
 Ani tentokrát nevynecháme možnost vyrazit na 
zajímavý výlet po našem okolí a využít při tom dříve 
nevídané možnosti veřejné dopravy.
Na podzim jsme opustili barvami listí zářící Köglero-
vu stezku a nyní se podíváme, co vše nám zde příro-
da přichystala z jara.
 Teplé počasí konce dubna přímo vybízí ke klid-
né sobotní vycházce, tak tedy hned ráno po osmé 
hodině vyrážíme nejprve směr městský park. Pokud 
projdeme všech šest zdejších zastavení naučné 
stezky, budeme mnohem lépe vnímat všechny ty 
kvetoucí rostliny a pučící dřeviny a uvědomíme si 
také, jak výjimečný park nám zde naši předchůdci 
zanechali.
 Projdeme park i s navazujícím lesoparkem, 
pokocháme se výhledy i s popiskem na Kamenné 
horce u zastavení č. 7 a vstupujeme do smrkového 
lesa, ve kterém nás další informační tabule naučné 
stezky seznámí s původním využitím lesů v minu-
losti, prohlédneme si dřevěný herbář nebo třeba 
maketu milíře na výrobu dřevěného uhlí a sestoupí-

me k původnímu počátku stezky a nynější přírodní 
rezervaci Vápenka.
 Tady začínala ve čtyřicátých letech minulého 
století trasa původní naučné stezky Rudolfa Kög-
lera a je zřejmé proč. Vápenka je místo, které je 
v Čechách výjimečné výskytem jurských vápenců 
a tato surovina se zde také již od roku 1641 přibližně 
do roku 1929 ve slušném rozsahu těžila.
 Na poměrně malé ploše původních lomů 
a v jejich okolí se vyskytuje velké množství specifi c-
kých rostlin, jejichž kvítí nám právě v tomto období 
zpříjemní naší cestu. 
 Opouštíme dávné lomy a vystoupáme příkrý 
svah, tzv. Maškův vrch, kde si můžeme spočítat leto-
kruhy stromů na dalším zastavení stezky.
 Nyní se již vydáváme po příjemné cestě, většinou 
ze svahu dolů nebo po rovince, projdeme smíšeným 
lesem s dalšími poučnými zastaveními až se vynoří-
me mezi chaloupkami v lukách na okraji Kyjova.
 Protože jsme příjemně unaveni , necháme dal-
ší zajímavosti stezky na příště, dáme si v některé 

z kyjovských hospůdek lehké občerstvení a počkáme 
v centru vesničky na autobus, který nás chvíli před 
půl jednou odveze sedm dní v týdnu pohodlně a lev-
ně zpět do Krásné Lípy tak akorát na oběd, jenž nám 
připravila nějaká hodná babička nebo maminka.

(jf )
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ŘÁDKY  Z KRONIKY
Pokračování z čísla 298

 1317 Pan Adam Berka z Dubé a Lipé arcibiskup 
pražský a stolpenský sídlem v Rumburku ustavil 
zdejší rychtu a obdařil jí množstvím svobod, osvo-
bodil z poddanství Fabiana Zimermanna a jmeno-
val jej prvním lenním rychtářem.
 1337 Nedaleký hrad Tolštýn, který obýval 
loupeživý rytíř Waldemar Tannenwald, byl zbořen 
a zapálen hornolužickými měšťany, kteří tak potres-
tali loupežníka za to, že přepadával a okupoval 
kupce, kteří po kupecké stezce dováželi různé zboží 
z Drážďan do Žitavy a dalších lužických měst.

 1339 Stejný osud stihl hrad Schönbach v Krás-
ném Buku, kam se loupeživý rytíř přesídlil a v loupe-
ní pokračoval.
 1361 V kostelním archivu v Budyšíně nalézá se 
záznam, že do Krásné Lípy 27. května byl jmenován 
první farář Klerik Nikolaus na římsko katolickou 
faru. 
 1428 – 29 Husité tábořili v Krásné Lípě a okolí, 
na jaře táhli směrem na Žitavu.                                                               
 1551 Celá obec i kostel přešly do rukou luterá-
nů
 1553 Byla provedena oprava kostela, který byl 
upraven pro luteránské obřady a bohoslužby.
 1612 První zmínka o škole v Krásné Lípě.
 1618 Započala 30letá válka, zdejší krajina utr-
pěla mnoho bolu a strasti od vojsk, které tu ve vel-
kých množstvích přešla na pomoc proti křižákům, 
dlouho zde tábořili švédové.
 1619 Ve vsi se utábořilo na 2000 angličanů, kte-
ří přišli na pomoc českému králi Bedřichu Falckému 
a přinesli do tohoto kraje první tabák.
 1648 Byl uzavřen Westfalský mír. Přes Krásnou 
Lípu odpochodovali švédské pluky, když opouštěli 
Čechy. Památkou zde zanechali švédský hřbitov na 
svahu ulice ,,Na kopečku “.
 1650 První zmínka o rozvoji domáckého pláte-
nického průmyslu v Krásné Lípě.

Pokračování příště.

Za dr. Klosem
 Ta zpráva se vlastně dala čekat už dávno, přesto 
zasáhla, jak to v podobných případech bývá, bolest-
ně a tím nečekaněji, čím méně jsme si ji chtěli při-
pustit. Zemřel JUDr. Richard Klos, jeden z lidí, kteří 
by měli mít výjimku ze smrtelnosti.
 Nikdo se v prvních popřevratových letech 
nezasloužil o majetek města více než právník Klos 
a nikdo v dějinách Krásné Lípy neuspořádal její his-
torii hlouběji a systematičtěji než historik Klos. Ač 
specialista na autorské právo, rozpletl pro město 
nejeden složitý majetkoprávní případ, a ač Pražan, 
věnoval desítky let života kritickému zkoumání his-
torie nejsevernějších Čech a speciálně Krásnolipska. 
Věrní čtenáři tohoto listu budou ještě mít v paměti 
volný cyklus jeho historických statí, uveřejňovaný 
zpravidla pod pesudonymem P. S. Bonifác, jakýsi 
předobraz později vydaného epochálního svazku 
o nejstarších dějinách Krásné Lípy. S nemenším úsi-
lím, které by  bylo obdivuhodné i u mužů značně 
mladších  a těšících se daleko lepšímu zdraví, burco-
val majitele milovaných podstávkových domů k lep-
ší péči o ně a k respektu před jejich technickou uni-
kátností. Stíhán snad všemi myslitelnými tělesnými 
neduhy, vodil (sám o holi) zvídavé strmými uličkami 
Krásného Buku a otevíral jim oči, aby spařili, co on 
dávno obdivoval - um dávných stavitelů a nenahra-
ditelný význam každého okénka pro urbanistickou 
hodnotu celého města.  S majiteli chalup ochotně 
dlouze debatoval a dělil se s nimi o svoje chalupář-
ské zkušenosti, podložené důkladným studiem lido-
vé architektury. Zle dokázal zahartusit na úřadech, 
kdykoliv byl svědkem toho, že jejich opomenutím 
či nečinností dochází k nenávratným škodám. Do 
kverulantství a notorického stěžovatelství měl však 
jeho noblesní charakter daleko.
 Pár let před svou osmdesátkou dal dohromady 
akci, při níž děti měly hledat archeologické důkazy 
existence jakéhosi zapomenutého hrádku v hloubi 
Lužických hor. Nenašly nic, ale když starý badatel 
viděl, s jak dychtivou otázkou v očích mu nosí bez-
cenné kamení, žádné z nich nezklamal. Vše důklad-
ně potěžkal v ruce, pozorně prozkoumal a uložil stra-
nou s poznámkou, že se na to budou muset podívat 
v laboratoři, třeba je to úlomek středověké dělové 
koule! A takto jsme ho znali - dobrého a moudré-
ho člověka, vybaveného nesmírnou erudicí a vytr-
valostí, ale také humorem. Ten ho neopouštěl, ani 
když šlo o věci pro něj nejvážnější:  o historickou 
pravdu a záchování památek lidové architektury.
 Kéž bychom obojí dokázali udržet na paměti 
i bez Richarda Klose. Že to nebude snadné, o tom 
podává smutné svědectví i samotný Vikýř. Právě ve 
dnech, kdy nesmiřitelný vymítač omylů a legend 
o nejstarších dějinách Krásné Lípy navždy odložil 
pero, se na těchto stránkách znovu objevila báchor-
ka o Fabianu Zimmermannovi a lípě, zvěčnělým his-
torikem desetkrát zesměšněná a vyvrácená.
Nu, budeme si muset poradit sami.
Nebude to bez vás lehké, pane doktore.

(Petr Hořeňovský)

VÝZVA

 V sobotu 9. června se bude v Krásné Lípě 
konat tradiční krásnolipský Staročeský jarmark, 
ke kterému neodmyslitelně patří soutěž o nej-
chutnější bábovku jarmarku. Proto se již nyní 
vyzývají všechny hospodyňky aby se připravili 
na pečení bábovek, se sladkými výrobky samo-
zřejmě budou vítání i muži. Všichni účastníci 
soutěže a jejich bábovky budou oceněni.

Hrad Krásný Buk v představách romantického malíře.

UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 26. dubna od 17:00 hodin se v zase-
dací místnosti Městského úřadu v Krásné Lípě 
koná veřejné zasedání Zastupitelstva města.

Seminář Větrné elektrárny v Krásné Lípě
 Ve středu 4. dubna se z iniciativy vedení radni-
ce konal v zasedací místnosti městského úřadu pra-
covní seminář na téma záměru výstavby větrných 
elektráren v katastru Krásné Lípy.
 Semináře se zúčastnili zástupci fi rem, kte-
ré u nás zmíněné „větrníky“ mají zájem postavit, 
někteří zaměstnanci radnice a zastupitelé, ochránci 
přírody, další odborná veřejnost a také několik krás-
nolipských občanů.
 Celá diskuze kolem elektráren vyzněla v našem 
městě podobně, jako v sousedních obcích. 
 I když stavby „větrníků“ v Krásné Lípě jsou pod-
le vyjádření zástupců investorů v současné době 
ve fázi předprojektových příprav a rozhodně nejde 
o záležitost jednoho nebo dvou příštích let, přesto 
je již nyní vhodná diskuze o jejich umístění.

 Větrné elektrárny se musí stavět s velkým roz-
myslem a pouze na opravdu vhodných místech, 
které budou vybrány v celkovém konceptu a v sou-
ladu s okolní krajinou.
 U rozhodování a povolování těchto staveb by 
také dle závěrů semináře ze 4.4.2007 rozhodně 
neměli chybět odborníci z oboru ochrany krajiny

(jf )
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USNESENÍ
z 8. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 01.03.2007

I. Hlavní program
3. zasedání Zastupitelstva města
Usnesení RM č. 8 - 01
RM bere na vědomí konání 3. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Krásná Lípa, které se uskuteční 
8. března 2007 v zasedací místnosti od 17 hodin. 
Hlavní body programu:
1) Rozpočet města na rok 2007
2) Komunitní centrum ČŠ (EQUAL)
3) Příprava investic města na další roky
4) Zpráva o plnění úkolů 2. ZZM
Pravidla dotací z EU
Usnesení RM č. 8 - 02
RM bere na vědomí částečný přehled budoucích dotací 
v rámci programů spolufi nancovaných z fondů EU a státní-
ho rozpočtu v tzv. plánovacím období 2007 - 2013 a před-
běžné náměty projektů města předložených starostou 
města. 

II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 8 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
st. p. č. 1063 o výměře 70 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 531/2 o výměře 361 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 531/3 o výměře 1252 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 8 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1159/1 
(nově vzniklá p. p. č. 1159/7) o výměře 1519 m2, Krásná 
Lípa za účelem výstavby rodinného domu MUDr. Leoně 
a Ing. Leoši Havlovým za cenu 35 165 Kč (do základní výmě-
ry 24 000 Kč, nad základní výměru 11 165 Kč). Prodej bude 
realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a uží-
vání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 8 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1159/1 
(nově vzniklá p. p. č. 1159/8) o výměře 1385 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za účelem výstavby rodinného domu Karlu Hejdukovi, 
Krásná Lípa, Pletařská 668/2 za cenu 30 475 Kč (do základní 
výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 6 475 Kč). Prodej 
bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prode-
je a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 8 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1159/1 
(nově vzniklá p. p. č. 1159/9) o výměře 1584 m2, Krásná Lípa 
za účelem výstavby rodinného domu Martinu Dastycho-
vi, Krásná Lípa, Nemocniční 1089/4 za cenu 37 440 Kč (do 
základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 13 440 Kč). 
Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci 
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 8 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 352/8 díl 
a o výměře 283 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Haně Volfové, Krásná Lípa, Pletař-
ská 660/9 za cenu 9 990 Kč (nad základní výměru 8490 Kč, 
porosty 1500 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 8 - 08
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1876/2 o výmě-
ře 370 m2 a části p. p. č. 186/1 dle předloženého návrhu, 
vše k. ú. Vlčí Hora Heleně Kučerové, Krásná Lípa, Vlčí Hora 5, 
z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 8 - 09
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 554 (nově 
vzniklá 554/3) o výměře 270 m2 a části p. p. č. 547 (nově 
vzniklá 547/2) o výměře 622 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za část p. p. č. 284 (nově vzniklá 753) o výměře 359 m2, 
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy mezi městem Krásná Lípa a Miro-
slavem Fafl ákem, Krásná Lípa, Kyjov 3. Náklady uhradí smě-
nitelé rovným dílem.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 8 - 10
RM doporučuje ZM trvat na usnesení ZM č. 2-30/2006 ze 
dne 14. 12. 2006 ve věci neschválení snížení kupní ceny 
p.p.č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 8 - 11
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 
99/23/17-048, nájemce Květa Zajícová, Krásná Lípa, Pražská 
48, dohodou ke dni 31. 1. 2007.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 8 - 12
RM schvaluje dodatek nájemní smlouvy č. 99/23/17-043, 
nájemce Miruška Petrásková, Krásná Lípa, El. Krásnohor-
ské 25, kterým se mění výměra pronajímaného pozemku 

z 2277 m2 na 500 m2.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 8 - 13
RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlou-
vy o pronájmu nemovitostí mezi městem Krásná Lípa 
a Ing. Pavlem Olejárem a MUDr. Tomášem Olejárem, dle 
předloženého návrhu.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 8 - 14
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 296 o výmě-
ře 3223 m2, p. p. č. 281/1 o výměře 401 m2, p. p. č. 294/2 
o výměře 280 m2, p. p. č. 294/1 o výměře 271 m2, části p. p. č. 
554 (nově vzniklá 554/4) o výjěře 439 m2 a části p. p. č. 553 
(nově vzniklá 553/2) o výměře 146 m2, vše k.ú. Kyjov u Krás-
né Lípy za účelem zřízení zahrady Ing. arch. Zuzaně Číha-
lové, Praha 1, Pařížská 203 za cenu 438 075 Kč (do základní 
výměry 405 Kč, nad základní výměru 425 970 Kč, porosty 
10 700 Kč, studna 1 000 Kč). Kupující uhradí veškeré nákla-
dy s prodejem spojené.
Pronájem nebytových prostor
Usnesení RM č. 8 - 15
RM schvaluje žádost společnosti České Švýcarsko o. p. s. 
o podnájem nebytových prostor 
v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa.

III. Různé
Byty
Usnesení RM č. 8 - 16
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 11, Nemocnič-
ní 1137/6, Krásná Lípa o velikosti 1 + 1 (33 m2), kategorie I. 
Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si nájemce prove-
de na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 8 - 17
RM schvaluje pronájem bytu č. 45, Nemocniční 1137/6, 
Krásná Lípa v obecním zájmu Mgr. Martině Kulíkové, Školní 
126, Třemošnice. Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady.
Pronájem pozemku pod veřejným WC
Usnesení RM č. 8 - 18
RM ruší usnesení RM č. 7 - 18 ze dne 15.02.2007 z důvodu již 
uzavřené platné nájemní smlouvy na pronájem pozemku 
pod veřejným WC.
Věcné břemeno
Usnesení RM č. 8 - 19
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení věcného bře-
mene spočívající v oprávnění zřízení a provozování stavby 
plynového zařízení fi rmě SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, dle předloženého návrhu.
Úhrady za pečovatelskou službu
Usnesení RM č. 8 - 20
RM schvaluje úhrady za úkony pečovatelské služby, dle 
předloženého návrhu. 
Smlouva o poskytování pečovatelské služby
Usnesení RM č. 8 - 21
RM schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, 
dle předloženého návrhu a pověření místostarosty města 
Jana Fialy k podpisu smluv o poskytování pečovatelské 
služby.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 8 - 22
RM ruší usnesení RM č. 6-12 ze dne 25. 1. 2007 ve věci smě-
ny pozemků mezi městem Krásná Lípa a Karlem a Marií 
Kopeckými.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 8 - 23
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 712/2 díl 
a o výměře 86 m2, k. ú. Krásná Lípa ve vlastnictví města 
Krásná Lípa za část p. p. č. 711 díl b o výměře 18 m2 a díl 
e o výměře 2 m2, část st. p. č. 485/3 díl c o výměře 28 m2 
a část p. p. č. 2597/6 díl d o výměře 25 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa s Karlem a Marií Kopeckými, Krásná Lípa, Na Náspu 6. 
Žadatel uhradí GP, město ostatní náklady.
Odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 8 - 24
RM doporučuje ZM schválit odkoupení (převod) části 
p. p. č. 1749/1, k. ú. Krásná Lípa zabrané místní komunikací 
od Pozemkového fondu ČR Děčín a ukládá Vladimíře Doš-
kové urychleně zajistit realizaci převodu včetně souvisejí-
cích náležitostí.
Pravidla pronájmu nemovitostí
Usnesení RM č. 8 - 25
RM ukládá KVŽP připravit pravidla pro pronájem nemovi-
tostí v případech, že je více zájemců o jednu nemovitost.
Senioři komunikují
Usnesení RM č. 8 - 26
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Senioři 
komunikují, dle předloženého návrhu.
Místa odborné praxe - Komunitní centrum Českého 
Švýcarska
Usnesení RM č. 8 - 27
RM schvaluje zřízení míst výkonu odborné praxe pro pro-
jekt Komunitní centrum Českého Švýcarska a počty klientů 
v jednotlivých zařízeních.

Zrušení VŘ č. 14 Komunitního centra ČŠ na dodávku 
služeb - propagačních předmětů
Usnesení RM č. 8 - 28
RM na základě vyjádření Národní podpůrné struktury ruší 
VŘ č. 14 Komunitního centra ČŠ na dodávku služeb - pro-
pagačních předmětů.
Vyhlášení VŘ č. 15 Komunitního centra ČŠ na dodávku 
služeb - propagačních předmětů
Usnesení RM č. 8 - 29
RM vyhlašuje VŘ č. 15 Komunitního centra ČŠ na dodávku 
služeb - propagačních předmětů, dle předloženého návrhu 
zadávacího řízení.
Komunitní centrum ČŠ - schválení DPČ a DPP
Usnesení RM č. 8 - 30
RM schvaluje dohodu o provedení práce a dohodu o pra-
covní činnosti s osobami uvedenými v příloze, pro zajiště-
ní psychologického poradenství pro rodiče na rodičovské 
dovolené a zajištění hlídání dětí pro účastníky krátkodo-
bých kurzů v Komunitním centru.
Koupě motorového vozidla
Usnesení RM č. 8 - 31
RM schvaluje kupní smlouvu č. 2007/33/11-28 mezi měs-
tem Krásná Lípa a Antonínem Spurným, Papírnická 685, 
Děčín V, o koupi nákladního vozidla IFA 2301 speciál za 
cenu 1 Kč.
Závodní zdravotní péče
Usnesení RM č. 8 - 32
RM schvaluje smlouvu č. 2006/19/16-368 o poskyto-
vání závodní zdravotní péče mezi městem Krásná Lípa 
a MUDr. Gabrielou Rezkovou, Masarykova 993/2, Krásná 
Lípa.
Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 8 - 33
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa 
předaných poprvé dne 02.03.2004 k vymožení společnosti 
PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledá-
vek třetí prodloužení doby k jejich vymožení na dalších 12 
měsíců s účinností od 02.03.2007.
Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 8 - 34
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa 
předaných poprvé dne 29.03.2005  k vymožení společnosti 
PROFI-CZ, spol s r. o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek 
druhé prodloužení doby k jejich vymožení na dalších 12 
měsíců s účinností od 29.03.2007.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2007
Usnesení RM č. 8 - 35
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení řádné 
a mimořádné inventarizace majetku a závazků města Krás-
ná Lípa pro rok 2007 a termíny konání všech inventur, dle 
předloženého návrhu.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2007
Usnesení RM č. 8 - 36
RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise a složení 
jednotlivých inventarizačních komisí pro rok 2007 v návrhu 
Harmonogramu úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné 
inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 
2007.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 8 - 37
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve městě – na 
březen 2007, dle předloženého návrhu.

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
-  propagační materiály - turistická společnost Saské Švý-

carsko
- % přehled uchazečů o zaměstnání
- dohoda o převodu práva užívání tělocvičny
- stav objektu v Pletařské ul. 670 - Ing. L. Matys
-  plnění projektů fi nancovaných z fi nančních prostředků 

SFŽP
- zápis z jednání č. 74 - Komunitní centrum ČŠ 
- restaurátorský záměr na podstavec sochy lva
- dopis HZS ČR o poskytnutí informací ohledně požáru 

v Tylově ulici
- odpověď HZS na žádost o poskytnutí informací ohledně 

požáru v Tylově ulici
- reakce starosty města na odpověď HZS ohledně požáru 

v Tylově ulici
- odstoupení ředitele Policie ČR Děčín z funkce
- přehled aktiv a pasiv města 
- návrh dohody o sesterských městech - EQUAL
- žádost o doplňující informace o prodeji pozemku - Jitka 

Růžičková
- zkrácená verze projektu Svět přírody a lidí 2007
- oznámení o záměru stavby větrné elektrárny v k. ú. 

Zahrady - PV Plus, s. r. o.
- kontrolní protokol - projekty podporované z prostředků 

SFŽP ČR
RM dále projednala tyto zápisy z komisí a výborů:
- kulturní ze dne 06.02.2007
- fi nančního výboru ze dne 21.02.2007
- KVŽP ze dne 13.02.2007



strana 6 17. dubna 2007

USNESENÍ
z 9. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 15.03.2007

I. Hlavní program
Plnění úkolů 3. ZZM
Usnesení RM č. 9 - 01
RM projednala průběh, výsledky a úkoly vyplývající 
ze 3. zasedání ZM a ukládá:
a) Vladimíře Doškové - ve spolupráci s komisí 

výstavby, investic a živ. prostř. připravit materiál 
k možné úpravě Pravidel pro prodeje nemovitostí 
města Krásná Lípa,

b) Janě Gálové - ve spolupráci s právním zástupcem 
města zpracovat materiál, který posoudí možnost 
zjednodušení postupu hlasování ZM při projed-
návání pozemků,

c) vedoucí kulturního domu Nadě Semelkové - ve 
spolupráci s kulturní komisí připomínkovat studii 
přístavby v kulturním domě,

d) místostarostovi města Janu Fialovi - zpracovat 
návrh umístění vývěsní skříňky KSČM Krásná Lípa,
e) Karlu Marešovi a Janě Gálové - připravit semi-
nář pro členy ZM a veřejnost k záměru výstavby 
větrných elektráren v katastru města.

Centrum NP ČŠ I - vybavení centra služeb
Usnesení RM č. 9 - 02
RM se seznámila s průběhem zjednodušeného 
podlimitního výběrového řízení „Dodávka vnitřního 
vybavení objektu Centra služeb, Pražská 6, Krásná 
Lípa“ a na návrh hodnotící komise schvaluje uza-
vření příslušné smlouvy s fi rmou Jaroslav Langer 
YMY CL, Husova 1139, 470 01 Česká Lípa. RM záro-
veň pověřuje starostu města Z. Linharta vedením 
příslušných jednání ve věci upřesnění obsahu této 
smlouvy a rozsahu dodávky především vybavení 
Fitnes centra.

II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 9 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1962/9 o výměře 661 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1962/10 o výměře 698 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1904/3 část o výměře cca 150 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 1903/3 část o výměře cca 20 m2, k. ú. Krásná 
Lípa.
Převod pozemku
Usnesení RM č. 9 - 04
RM nedoporučuje ZM schválit bezúplatný převod st. 
p. č. 523 o výměře 93 m2, k. ú. Krásná Lípa od Václava 
a Marie Schebellových, Praha 2, Koubkova 520/14. 
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 9 - 05
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 330/2 o výměře 197 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
st. p. č. 465 část o výměře cca 460 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 670 o výměře 99 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 669/1 o výměře 99 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 669/2 o výměře 1429 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 9 - 06
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2000/23/17/038 
o nájmu pozemku, kterým veškerá práva a povin-
nosti ze smlouvy vyplývající přechází na Janu Fafl á-
kovou, Krásná Lípa, Kyjov 3.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 9 - 07
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 98/23/70/052 
o nájmu pozemku, kterým veškerá práva a povin-
nosti ze smlouvy vyplývající přechází na Vlastu 
Tománkovou, Krásná Lípa, Frindova 4.
Dotace na koupi pozemku
Usnesení RM č. 9 - 08
RM doporučuje ZM schválit vyplacení dotace ve 

výši 9 000 Kč (50% kupní ceny do základní výměry 
pozemku) Davidu Müllerovi, Krásná Lípa, Wolkerova 
1162/5a.
Povolení vstupu na pozemky
Usnesení RM č. 9 - 09
RM schvaluje vstup na p. p. č. 97 a p. p. č. 97, k. ú. Vlčí 
Hora z důvodu odstranění křovin a dřevin v ochran-
ném pásmu el. vedení Severočeské energetice a. s., 
ČEZ distribuce a. s. 
v zastoupení fi rmou Šindelář, Chuderov 117, Ústí 
nad Labem.
Byty
Usnesení RM č. 9 - 10
RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Roman Dvořák, Legií 2564, Varnsdorf, za podmín-
ky vrácení bytu č. 1, Křinické nám. 255/5, Krásná 
Lípa,
2. Martina Havlinová, Smetanova 286/4, Krásná 
Lípa,
3. Tomáš Smolík, Nemocniční 1064/30, Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM č. 9 - 11
RM schvaluje pronájem bytu č. 32, Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Anna Věrná, Pražská 808/47, Krásná Lípa,
2. Martina Havlinová, Smetanova 286/6, Krásná 
Lípa,
3. Veronika Vrbová, Novákova 328/2, Rumburk.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 9 - 12
RM schvaluje MUDr. Gabriele Rezkové, K. Světlé 
270/3, Rumburk zápočet vynaložených investic 
do rekonstrukce nebytových prostor Masaryko-
va 993/2, Krásná Lípa do výše 100 000 Kč dle při-
ložených dokladů, po uhrazení závazků vůči městu.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 9 - 13
RM bere na vědomí dopis fi rmy Family drogerie s. r. 
o., K Žižkovu 9/640, Praha, o podmínkách zápočtu 
vložených investic.
Byty
Usnesení RM č. 9 - 14
RM schvaluje Vladimíru Myslivcovi, Školní 558/10, 
Krásná Lípa zápočet vynaložených investic do 
rekonstrukce bytu Školní 558/10, Krásná Lípa 
s nájemným za byt do výše 19267,50 Kč, dle před-
ložených dokladů.
Dohoda o partnerství mezi městy
Usnesení RM č. 9 - 15
RM schvaluje dohodu o partnerství mezi městy 
Füzesabony (Maďarsko) a Krásná Lípa, dle před-
loženého návrhu.
Provoz výstavní galerie v Centru služeb Českého 
Švýcarska
Usnesení RM č. 9 - 16
RM schvaluje nabídku o. p. s. České Švýcarsko na 
provozování galerie v Centru služeb Českého Švý-
carska a ukládá místostarostovi města Janu Fialovi 
připravit návrh fi nancování provozu galerie a zpra-
covat příslušnou smlouvu mezi městem Krásná 
Lípa a o. p .s. České Švýcarsko, na zajištění provozu 
výstavní galerie.
Svět přírody a lidí - Dny Českého Švýcarska 
2007
Usnesení RM č. 9 - 17
RM bere na vědomí materiál předložený společnos-
tí Active Relations, s. r. o. ohledně pořádání kulturní 
akce Svět přírody a lidí - Dny Českého Švýcarska.

III. Různé
Povinné ručení
Usnesení RM č. 9 - 18
RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 6215789229 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pro-
vozem vozidla traktorového návěsu SPZ U011883 se 
společností KOOPERATIVA pojišťovna, a. s.
Povinné ručení
Usnesení RM č. 9 - 19
RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 6215789237 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla traktorového návěsu U011882 se 
společností KOOPERATIVA pojišťovna, a. s.
Daňové přiznání za rok 2006
Usnesení RM č. 9 - 20
RM schvaluje smlouvu na zpracování daňového 
přiznání k dani z příjmů právnických osob za zda-
ňovací období roku 2006 mezi městem Krásná Lípa 
a Ing. Pavlem Lampou - daňovým poradcem, Rum-
burk, Lužické náměstí 158.
Byty
Usnesení RM č. 9 - 21
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Kři-
nické nám. 255/5, Krásná Lípa o velikosti 1 + 1 (cca 
52 m2), kategorie I. Kauce 5 000 Kč. Byt bude pronaj-
mut na dobu určitou 1 roku bez automatického pro-
dloužení nájemní smlouvy. Veškeré opravy a úpravy 
si nájemce provede na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 9 - 22
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 5, 
Pražská 450/48, Krásná Lípa o velikosti 1 + 2 (cca 
90 m2), Kategorie II. Kauce 4 000 Kč.Veškeré opravy 
a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 9 - 23
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč 
Mgr. Marku Mrázovi za byt č. 48, Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM č. 9 - 24
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč Janě 
Mauricové za byt č. 45, Nemocniční 1137/6, Krásná 
Lípa.
Byty
Usnesení RM č. 9 - 25
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 4 261 Kč 
Mgr. Oldřichu Holešínskému za byt č. 11, Nemoc-
niční 1137/6, Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM č. 9 - 26
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 
2, Pražská 271/20, Krásná Lípa se Štefanem Bílým, 
Pražská 271/20, Krásná Lípa z důvodu uhrazení 
dlužné částky za nájem. Smlouva se uzavírá na 
dobu určitou 3 měsíce.
Byty
Usnesení RM č. 9 - 27
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 
3, Pražská 278/4, Krásná Lípa s Boženou Sivákovou, 
Pražská 278/4, Krásná Lípa z důvodu uhrazení dluž-
né částky za nájem. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou 12 měsíců bez možnosti automatického 
prodloužení.
Byty
Usnesení RM č. 9 - 28
RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu, 
z důvodu opakovaného neuhrazení dlužné část-
ky nájemce Milana Bílého, Pražská 271/20, Krásná 
Lípa.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 9 - 29
RM schvaluje navýšení nájemného z nebytových 
prostor Masarykova 246/6, Krásná Lípa, nájemci 
Česká pošta, s. p., Podmokelská 1, Děčin a SPT Tele-
com, a. s., Olšanská 5, Praha (Telefónica O2), na část-
ku 79 Kč/1 m2.
Komunitní centrum ČŠ - VŘ15
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 Měsíc březen byl v naší mateřské škole věnován 
dopravnímu ruchu. Inspirováni vyprávěním prapor-
číka Hampla o bezpečnosti silničního provozu, jsme 
oprášili dostupné dopravní prostředky a vyjeli na 
zahradu procvičit si získané znalosti. Jaké však bylo 
naše překvapení, když jsme zjistili, že to není tak 
jednoduché. Některé kamarády jsme museli znovu 
poučit o tom, po které straně se jezdí, co v praxi zna-
mená značka „Dej přednost v jízdě“. 
Dohodli jsme se, že si vše procvičíme ve třídě. 
Vlastnoručně jsme si některé značky a dopravní 
prostředky vyrobili z papíru a využili je v soutěži 
„Jezdíme bezpečně.“ Některým se to povedlo lépe, 
jiným hůře. Co se ale povedlo všem, jsou vyrobené 
dopravní prostředky z různých materiálů (krabičky, 
textil, plastová víčka, zmačkaný papír). Z těchto 
výrobků jsme si vyzdobili mateřskou školu. Vel-
kým oceněním pro nás byla pochvala rodičů, kteří 
s obdivem sledovali, co naše malé ruce všechno 
dovedou..

 (Koletiv MŠ Masarykova)

Šikovné ruce

Jak jsme nocovali 
mezi knížkami, aneb 
“Noc s Andersenem“
 V pátek 3o. března proběhla také v naší knihov-
ně „Noc s Andersenem“. Tohoto nočního dovádění se 
zúčastnilo 15 dětí. Hlavní program začal v 18 hodin, 
kdy si s děti namalovaly svou nejmilejší pohádko-
vou postavu. Potom přišel zahrát a zazpívat pan M. 
Sudek. Děti si také vyrobily velikonočního zajíčka.
 V programu večera nechybělo samozdřejmě ani 
čtení a také tolik oblíbená stezka odvahy. Soutěže a  
zábava probíhaly až do půlnoci, kdy se děti uložily 
ke spánku. Ráno po malé snídani se děti rozcházely 
do svých domovů plné dojmů a zážitků.

 (vik)

Usnesení RM č. 9 - 30
RM schvaluje na základě výsledků výběrového říze-
ní č. 15 - dodávka propagačních předmětů, uzavření 
smlouvy o dílo s fi rmou Ing. Miroslav Janeček - M 
studio, nám. Dobrovského 382, 408 01 Rumburk ve 
výši 476 389 Kč vč. DPH.
Komunitní centrum - VŘ 16
Usnesení RM č. 9 - 31
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodáv-
ku služeb VŘ 16 - strategie udržitelnosti Komunitní-
ho centra pro projekt Komunitní centrum Českého 
Švýcarska, dle předloženého návrhu.
Komunitní centrum ČŠ - welness
Usnesení RM č. 9 - 32
RM schvaluje vzor smlouvy o dodání služby - 
poskytnutí akreditovaného rekvalifi kačního kurzu, 
a ukládá místostarostovi města Janu Fialovi uzavírat 
tyto smlouvy s klienty projektu.
Vzorová smlouva o zajištění tréninkového místa 
- EQUAL
Usnesení RM č. 9 - 33
RM schvaluje návrh vzorové smlouvy o zajištění 
tréninkového místa a pověřuje místostarostu města 
Jana Fialu uzavřením smluv s dodavateli.
Smlouva s rádiem Crystal - EQUAL
Usnesení RM č. 9 - 34
RM schvaluje smlouvu č.2200346/07 mezi městem 
Krásná Lípa a Media marketing service a. s., na zajiš-
tění reklamního spotu na rádiu Crystal.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 9 - 35
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1297/1 o výmě-
ře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahra-
dy Evě Němcové, Krásná Lípa, Nemocniční 32.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 9 - 36
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 1297/1 
o výměře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa Kristíně Fritsche-
ové, Krásná Lípa, Nemocniční 6, z důvodu pronájmu 
jinému žadateli.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 9 - 37
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 1297/1 
o výměře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa Květoslavě Kocá-
rové, Krásná Lípa, Nemocniční 12a, z důvodu proná-
jmu jinému zájemci.
Dittrichova hrobka
Usnesení RM č. 9 - 38
RM projednala dopis Ústavu státní památkové péče 
o prohlášení Dittrichovy hrobky kulturní památkou 
a schvaluje podání rozkladu proti tomuto rozhod-
nutí, z důvodu neúčelnosti takového prohlášení.
Pravidla pro pronájem městských bytů
Usnesení RM č. 9 - 39
RM schvaluje doplnění pravidel pro pronájem měst-
ských bytů s platností od 15.3.2007, dle předložené-
ho návrhu.
Podání trestního oznámení
Usnesení RM č. 9 - 40
RM schvaluje podání trestního oznámení na majite-
le objektu bývalé školy v Pletařské 670, Krásná Lípa, 
na který bylo v roce 2002 vydáno nařízení o odstra-
nění stavby.
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 9 - 41
RM schvaluje pronájem bytu č.20 v domě 
s pečovatelskou službou Nemocnič-
ní 1148/12, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Jirková Jana, Varnsdorfská 233/8, Krásná Lípa,
2. Veselková Věra, Pražská 261/13, Krásná Lípa,
3. Budková Margita, Masarykova 423/31, Krásná 
Lípa. 
Provozní řád sportovišť
Usnesení RM č. 9 - 42
RM schvaluje doplnění provozního řádu sportovišť 
města, dle předloženého návrhu.
Harmonogram zahájení provozu Centra služeb 
Českého Švýcarska

Usnesení RM č. 9 - 43
RM schvaluje harmonogram zahájení provozu Cen-
tra služeb Českého Švýcarska, dle předloženého 
materiálu.
Výběrové řízení - vedoucí nové příspěvkové 
organizace
Usnesení RM č. 9 - 44
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsa-
zení pozice vedoucí/ho příspěvkové organizace 
k provozování volnočasových aktivit.
Redakční rada Vikýře
Usnesení RM č. 9 - 45
RM schvaluje personální obsazení redakční rady 
čtrnáctideníku Vikýř v následujícím složení: Šárka 
Pešková, Mgr. Dana Štefáčková, Mgr. Lucie Hanková, 
Mgr. Milan Sudek, Jakub Juda, Jan Fiala.
Dodatek č. 2
Usnesení RM č. 9 - 46
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o fi nancování 
projektu Mezinárodní cyklistický závod O cenu Čes-
kého Švýcarska.
Sportovní areál Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 9 - 47
RM bere na vědomí přehled návštěvnosti, tržby 
a přehled spotřeby energií ve Sportovním areálu ČŠ 
za leden 2007.
Stánkový prodej.
Usnesení RM č. 9 - 48
RM neschvaluje stánkový prodej textilu panu 
Nguyen Ngoc Son bytem Matušova 83/4, Rumburk 
před prodejnou Textil a obuv Křinické náměstí č.11, 
z důvodu zákazu stánkového prodeje v prostoru 
náměstí.
Zrušení pronájmu
Usnesení RM č. 9 - 49
RM schvaluje zrušení pronájmu části st. p. č. 214, k. 
ú. Krásná Lípa Štefanu Kurucovi, bytem Pražská 10, 
Krásná Lípa, ke dni 31.01.2007.
Zpráva o inventarizaci majetku města za rok 
2006
Usnesení RM č. 9 - 50
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku 
a závazků města Krásná Lípa za rok 2006.
Technická výpomoc
Usnesení RM č. 9 - 51
RM schvaluje technickou výpomoc a výpůjčku 
majetku města na akce zájmových organizací pro 
rok 2007, dle předloženého návrhu.
Kronika města
Usnesení RM č. 9 - 52
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města 
za měsíc únor 2007 předložený kronikářem města 
Ivanem Jaklem. 

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- přehled návštěvnosti knihovny a internetu
- dopis FÚ Rumburk ohledně odvolání proti pla-

tebnímu výměru na daň z převodu nemovitostí  
za plynovod

- návrh programu předsedy senátu P. Svobody při 
jeho návštěvě Tour de Feminin 2007

- Svět přírody a lidí - zkrácená verze projektu
- dopis z Ministerstva kultury ČR ve věci prohlášení 

Dittrichovy hrobky za kulturní památku
- pozvánka na XVII. zasedání Sněmu EL
- propagační materiál Techtex sport
- dopis MPSV o krácení výdajů na aktivní politiku 

zaměstnanosti pro rok 2007
- pozvánka od o. p. s. České Švýcarsko na setká-

ní věnované možnosti zápisu ČŠ do Světového  
dědictví UNESCO

RM dále projednala zápisy z těchto komisí:
- SPOZ ze dne 05.03.2007
- KVŽP ze dne 06.03.2007
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 Město Krásná Lípa hledá pro zajištění 
provozu volnočasového zařízení „Centrum 
služeb Českého Švýcarska“ (restaurace, 
galerie, fi tnesscentrum, sauna, solárium, 
masáže, ubytovna) zaměstnance na tyto 
pracovní pozice:

 2x instruktor/ka fi tcentra (obsluha 
a provoz posilovny včetně občerstve-
ní), 
 2x masér/ka a zároveň obsluha sau-
ny a solári,
 2x číšník/servírka (zároveň zajitě-
ní provozu restaurace, ubytovny 
a výstavní galerie)

Předpokládané nástupy do pracovního 
poměru : červen/červenec 2007. 

Více informací:
Jan Fiala, MěÚ Krásná Lípa,
e-mail fi ala@krasnalipa.cz,

tel.: 412 354 820, mob. 774 930 300,
www.krasnalipa.cz.

Uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2007

 Od 1. 9. 2007 pronajmeme renovova-
né kancelářské prostory v Domě služeb 
(Krásná Lípa, Masarykova 1094, první 
patro) – současné sídlo společnosti České 
Švýcarsko, o. p. s.
 K dispozici je 8 kanceláří (celkem 175 
m2), 1 zasedací místnost (30 m2) a další 
prostory.
 Možno užívat i na jiné než adminis-
trativní účely, lze pronajmout více nájem-
cům, popř. včetně veškerého zánovního 
vybavení.
 Informace, domluva prohlídky:
 J. Nováková, tel. č. 412 383 000
 jana.novakova@ceskesvycarsko.cz

Centrum péče o člověka hledá do 
týmu muže i ženy pro poradny 
zlepšování kondice a tvarování 

postavy.
Rekvalifi kace zajištěna.

HPČ i VPČ.
Pro více informací
volejte 775 375 065.

Pravidla pro převod členských 
práv na byt č. 4 I. kategorie 

v objektu Nemocniční 1063/28, 
Krásná Lípa

1. Zájemce podá písemnou žádost v zale-
pené obálce, která musí obsahovat:
a. jméno, příjmení žadatele
b. adresu trvalého pobytu žadatele
c. datum a místo narození žadatele
d. číslo bytu, o který má zájem
e. konečnou kupní cenu, za kterou 

chce žadatel koupit členské právo 
na byt uvedenou číslicí a slovním 
vyjádřením

f. státní příslušnost žadatele
g. datum a podpis žadatele

2. Zájemce při podání žádosti uhradí 
v pokladně MěÚ Krásná Lípa kauci ve 
výši 3.000,- Kč.

3. Zájemce bere výslovně na vědomí tyto 
podmínky:
a. závazek uhradit poplatek za pře-

vod členských práv
b. kupující se stane členem družstva 

SBDO Průkopník
c. minimální kupní cena je 2.000,- 

Kč/m2 
d. navržená kupní cena je splatná při 

podpisu dohody o převodu člen-
ských práv a povinností

4. Zájemce podá písemnou  žádost v uza-
vřené, neprůhledné  obálce označené 
„Výběrové řízení – BYT Č. 4, NEMOCNIČ-
NÍ 1063/28 - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 
23.04.2007 10:00 osobně na podatelně 
MěÚ Krásná Lípa.

5. Žádosti, které nebudou obsahovat 
údaje dle bodu 1. budou automaticky 
vyřazené.

6. Pořadí nejvýhodnějších nabídek dopo-
ručí komise pro výběrová řízení ZM.

7. ZM rozhodne o nejvýhodnější nabídce 
v tajném hlasování.

8. Pravidla byla schválena usnesením RM 
č. 10 – 05 ze dne 29.03.2007.

V Krásné Lípě dne 06.04.2007
Jan Fiala, místostarosta

Zdarma věnujeme
tyto publikace:

Marx – Engels
díly 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18
Klement Gottwald spisy
díly 1,2,5,6,7
Klement Gottwald 1896 – 1953
Dějiny KSČ v obrazech

Pokud budete mít zájem o tyto publikace, 
dostavte se na MěÚ, kancelář č. 11, Jana 

Gálová.
P.S. „Vždyť to nikdy nikdo nečet.“(citát učitelky z fi l-
mu „Slunce, seno, erotika“)

Až z Moravy přijeli 
zachraňovat žáby

 Výprava osmadvaceti žáků ze Základní školy 
v Uherském Brodě se již podruhé vydala do Krásné 
Lípy, tentokrát ovšem nejen proto, aby pomohla 
s úklidem v Národním parku České Švýcarsko, ale 
také proto, aby pomohla se záchranou obojživelní-
ků.
 „Uherskobrodští školáci krásnolipskému Svazu 
ochránců přírody Tilia pomohli s instalací žabích 
zábran u silnice v Doubicích. Tyto zábrany mají žáby 
a další vzácné obojživelníky chránit před tím, aby 
při svém jarním tahu k vodě neskončili pod koly 
projíždějících aut.

 (vik)

Velikonoce s Žitavou
 3. dubna k nám přijeli na návštěvu naši kamará-
di z Žitavy. Na úvod jsme se trochu procvičili v jazy-
kových dovednostech. Rozdělili jsme se do dvojic 
a museli o sobě zjistit co nejvíce informací. V druhé 
části jsme si v těchto dvojicích vyrobili velikonoční 
přání, která jsme si vzájemně vyměnili a společně 
poseděli u velikonočního beránka. 
 Po obědě jsme se rozdělili na kluky a holky. 
Skupina děvčat malovala s paní učitelkou Hanko-
vou vajíčka voskem a pak je barvila. A kluci se učili 
s panem učitelem Hořeňovským plést pomlázku, 
se kterou nás pak vyhodovali. Protože v Německu 
tento zvyk neznají, móc se jim to líbilo – teda jenom 
klukům. Abychom se dověděli něco i o německých 
zvycích, na závěr jsme hledali hnízda s dobrotami.

(Barbora Vondráčková 7.A,
Markéta Lachmannová 7.B)
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Jak hlasovat v anketě
„Téma pro Krásnou Lípu 2007“

 V Krásné Lípě proběhne ve dnech 16. - 22. dub-
na 2007 „lidové hlasování“ o tématech a problé-
mech města, které občany nejvíce trápí nebo zajímá 
a rádi by u něj do budoucna viděli změnu k lepšímu. 
Obyvatelé tak mohou vzkázat představitelům rad-
nice, aby se těmito problémy začali vážně zabývat.
Občané mohou hlasovat v pouliční anketě pomocí 
letáků, které budou roznášet středoškoláci (středa 
týdne). Téma města je možné vybrat také na webo-
vých stránkách města www.krasnalipa.cz nebo na 
www.timur.cz nebo pomocí mobilního telefonu 
– zasláním SMS (v běžné ceně) na číslo 775 573 627 
ve formátu TEMAKL X (X je symbol nahrazující číslo 

vybraného tématu, případně vypsat téma za meze-
ru). 
Hlasovat lze i pomocí lístku z tohoto článku vho-
zeného do schránky umístěné na těchto místech: 
Informační centrum ČŠ, trafi ka na Křinickém náměs-
tí nebo Komunitní centrum v Masarykově ulici. 
Ukazatele, o které bude největší zájem, budou 
následně projednány s občany ve veřejné debatě. 
Akce probíhá v rámci projektu Ústecko – živý regi-
on, Rozvoj kvalifi kace v oblasti udržitelného rozvoje 
v Ústeckém kraji.

 (Za koordinátory Michael Pondělíček (TIMUR) a Bar-
bora Šafářová (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.)

POZVÁNKY
ZELENÝ ČTVRTEK PRO KAŽDÉHO.
Na téma: Bydlíme zdravě? Kdy a kde:  čtvrtek 19. 4. 
2007, 17 hod, Městská knihovna Rumburk.  Dozvíte 
se odpovědi na otázky: Co obsahují běžně dostup-
né potraviny, hračky a čisticí prostředky? Je váš 
nábytek zdravý? Znáte vhodné způsoby osvětlení, 
hospodaření s vodou či  zacházení s potravinami? 
V malé tombole získáte ekologicky nezávadný 
dárek do domácnosti. Odpoledním seminářem vás 
bude provázet  poradce z ekoporadny Ekoinfocen-
trum Jihlava.
JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ.
Sbor pro občanské záležitosti chystá na sobotu 
28.4.2007 v Domě kultury v Krásné Lípě od 14:00 
hodin Jarní setkání seniorů při dechovce.
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ.
Za poznáním Českého Švýcarska  - Výpravy do 
zeleného světa aneb rostliny a rostlinky Českého 
Švýcarska se jmenuje vědomostní soutěž, kterou 
již po sedmé vyhlásila Správa NP České Švýcarsko. 
Deset soutěžních otázek a další informace o pravi-
dlech soutěže naleznete na www.npcs.cz, www.ces-
kesvycarsko.cz a v informačních střediscích Krásná 
Lípa, Saula, Jetřichovice, Hřensko, Srbská Kamenice, 
Mezní Louka a Děčín. Uzávěrka soutěže je 30. dub-
na 2007.
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU.
28. a 29. dubna pro Vás Správa NP České Švýcarsko 
ve spolupráci s CHKO Labské pískovce připravila 
ornitologickou exkurzi spojenou s pozorováním 
ptactva, poslechem hlasu ptáků a případně i  ukáz-
kami odchytu a kroužkování ptáků. První exkurze, 
28. 4., povede po trase Velký rybník, Světlík a sraz je 
v 5:30 hod. na Správě NP České Švýcarsko v Krásné 
Lípě. Druhá exkurze, 29.4., bude na Pastýřské stěně 
a sraz je 5:30 v Děčíně pod Pastýřskou stěnou. Obě 
exkurze povede Pavel Benda. Kontakt 412 354 048 
nebo 412 518 929. 
NUMEROLOGICKÝ VÍKEND.
Ve dnech 27.–29.4.2007 se můžete těšit na numero-
logický víkend se Štěpánem Rakem a jeho kytarou 
v Doubici, kdy poznáte tajemství magického světa 
čísel... Navíc v sobotu 28.4. máte jedinečnou pří-
ležitost shlédnout fantastický koncert s kamennou 
kytarou!
KLADENÍ VĚNCŮ.
Ve čtvrtek 3. května od 13:00 se budou na krásnolip-
ském hřbitově pokládat věnce u příležitosti vzpo-
mínky na padlé v obou světových válkách. S krát-
kým programem vystoupí pěvecký sbor Lipka.
LOUTKOVÉ DIVADLO.
Krysař – tak se jmenuje loutkové představení pro 
dospělé, se kterým se v úterý 29. května v krásnolip-
ském kulturním domě představí divadelní soubor 
z Dolní Poustevny. Vstupné: děti a senioři 10,- Kč,  
dospělí 30,- Kč. 

ŽÁDOST PRO ORGANIZACE 
I DOBROVOLNÍKY

Žádáme organizace, ale i ostatní obyvatele 
o pomoc při realizaci Pohádkového lesa, který 
se bude konat 9. června 2007. Potřebujeme 

vytvořit pohádkové bytosti na jednotlivá 
stanoviště.

Zájemci se mohou hlásit
na Městském úřadu u B. Koubské.

Za pomoc organizátoři akce děkují.
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Nenechme se 
zahanbit

 Nenechme se zahanbit okolními městy jako 
v minulých letech a vyražme v co největším počtu 
na kolech do Rumburka, kde se  v sobotu 5. května 
od 13:00 hodin koná tradiční setkání cykloturistů 
– amatérů - z obou stran hranice. Na Dobrovského 
náměstí nás čeká  vlídné přijetí, suvenýr na památ-
ku, živá hudba, občerstvení a zábava. Tato hvězdi-
cová jízda se koná již po osmé, Krásná Lípa se stala 
cílem dvakrát a vždy bylo na našem náměstí plno. 
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 devadesáti.

(Milan Sudek)

Sportovní areál 
nabízí

• víceúčelové hřiště: povrch - umělý, rozměr: 
42 * 36 metrů, zakryto nafukovací halou 
a obsahuje 2 tenisové kurty – povrch 
- umělý, rozměr: 11m * 24 m, (minikopaná, 
tenis, volejbal, nohejbal, ringo, fl oorbal), 

• tenisový kurt „central“: povrch - umělý, 
rozměr: 11m * 24 m, tribuna: 100 míst, 
osvětlení, (tenis, volejbal, nohejbal, ringo), 

• 2 tenisové kurty: povrch - antuka, rozměr: 
11m * 24m, (tenis, volejbal, nohejbal, 
ringo), 

• cvičná tenisová stěna: povrch – antuka, 
• beachvolejbalové hřiště: povrch - písek, 

rozměr: 9m * 18 m, sprcha, 
• dětské hřiště: povrch - umělý, rozměr: 8m * 

4m, 
• víceúčelové hřiště „Hauserka“: povrch 

- umělý,(košíková, minikopaná, volejbal, 
nohejbal, ringo, fl oorbal), minigolf, 

• dětský hrad, dětské hřiště, houpačky, pro-
lézačky, klouzačka, pískoviště, skokanská 
dráha, venkovní stůl pro stolní tenis, ruské 
kuželky, 

• altán s posezením a grilem,
• 2x lezecká stěna (3 a 10 m),
• občerstvení, šatny,WC, sprchy

Provozní doba:
Pondělí - Neděle (včetně svátků)

 09:00 - 22:00

Sportovní areál Českého Švýcarska
Pražská 615/27, Krásná Lípa

tel.: 608 522 871
e-mail: podatelna@krasnalipa.cz

www.krasnalipa.cz

Luštěte se základkou

 Správné řešení vložte do schránky označené LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU, která bude umístěna v trafi ce 
Jana na náměstí v Krásné Lípě nebo zašlete na e-mail: sarkapeskova@centrum.cz. Výherce získá volnou vstu-
penku na vybrané představení v krásnolipském kině.

st eda 2. 5.
od 18.oo hod

4. - 7. 5. PROJEKT 100 Vstupné 50,- K

od 18.oo hod filmový festival

st eda 9. 5.
od 18.oo hod

pond lí 14. 5. Vstupné 60,- K
od 17.oo hod D ti        40,- K

st eda 16. 5. Vstupné 60,- K
od 18.oo hod Mládež 40,- K

pond lí 21. 5. Vstupné 60,- K
od 18.oo hod Mládež 40,- K

st eda 23. 5. Vstupné 60,- K
od 18.oo hod Mládež 40,- K

pond lí 28. 5.
od 18.oo hod BABEL Vstupné 60,- K

Spletenec silných minip íb h , které drží pohromad  jen k ehké spojnice 

102 min. Ml. p ístupno.

GHOST RIDER

Nicolas Cage se v comicsové adaptaci Marka Johnsona stává plamenným 
motorká em. 114 min. Ml. p ístupno.

Film manžel  Landových o kriminálníkovi, hledajícím vysn nou lásku
b hem vzniku divadelního muzikálu. 106 min.  Ml. p ístupno od 12ti let.

ROCKY BALBOA

Ovdov l a trpí!. Sylvest Stallone se naposledy vrací do ringu.

Hv zdn  obsazený film o jednom ervnovém dnu, kdy byl zavražd n senátor 
Robert F. Kennedy. 117 min. Ml. p ístupno od 12ti let.

ŠARLOTINA PAVU INKA

Chytrá pavou ice se pokouší zachránit prasátko p ed likvidací. 96 min. 
ESKÁ VERZE. Ml. p ístupno.

KVASKA

NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU, PAT GARRETT A BILLY THE KID,
MECHANICKÝ POMERAN , TSOTSI

  podrobn jší informace na samostaném plakátu

ATENTÁT V AMBASSADORU Vstupné 60,- K

GOYOVY P ÍZRAKY Vstupné 60,- K

Miloš Forman vypráví o revoluci svobody, království vášn  a jiných ob tech
historie. 117 min. Ml. p ístupno od 15ti let.

st eda 30. 5.
od 18.oo hod

U itel Tkaloun odešel do d chodu, ale nehodlá zahálet. Ho ká komedie
Zde ka a Jana Sv rákových. 95 min. Ml. p ístupno.

tvo ící portrét našeho sv ta. 142 min. Ml. p ístupno od 15ti let.

VRATNÉ LAHVE Vstupné 60,- K

KINO


