
 Vzájemné soužití s Romy a vandalismus nejvíce 
trápí obyvatele Krásné Lípy. Alespoň to vyplynulo 
z pouliční ankety, kterou v Krásné Lípě ve spolupráci 
s ČSOP Tilia a městským úřadem pořádala Týmová 
iniciativa pro místní udržitelný rozvoj. Krásná Lípa 
se nedávno stala partnerem této iniciativy, která na 
základě ukazatelů kvality života a rozvoje pomáhá 
městům v České republice zlepšovat životní pod-
mínky lidí a nacházet silné stránky a slabé stránky 
rozvoje.

 „Spolu se zástupci města bylo pečlivě vybráno 
devět témat, která patří v Krásné Lípě k nejdiskuto-
vanějším. A cílem pouliční ankety bylo zjistit, které 
z témat považují obyvatelé města za skutečně nej-
významnější,“ řekl organizátor ankety Michal Pon-
dělíček. K vybraným prvním dvěma až třem téma-
tům se pak ve městě uspořádají společné diskusní 
a plánovací akce a vzniknou i pracovní skupiny na 
principu Místní agendy 21.

(vik)
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Vikýř už má Vikýř už má 
číslo 301číslo 301

 Krásnolipský půlměsíčník vyráží 
tímto vydáním do své, již čtvr-
té stovky a tak je zajisté na mís-
tě malé ohlédnutí a také podě-
kování.
 Za více než deset let byly ve 
Vikýři popsány všechny hlavní udá-
losti, akce a počiny, jež se v Krás-
né Lípě odehrály, Vikýř byl také u 
počátku všech malých i velkých 
projektů, směřujících k rozvoji měs-
ta a čtenáři s ním „prošli“ např. 
i  úsilím o získání sídla Správy Národ-
ního parku nebo různými soudní-
mi spory, pro město na štěstí vždy 
úspěšnými.
 Hlavní zásluhu na tom, že naše 
noviny po celou dobu pravidelně 
vycházejí a je v nich cosi k počtení 
měli a mají jeho šéfredaktoři. 
 Mgr. Petr Hořeňovský Vikýř vytvo-
řil a byl jeho dlouholetým šéfem, po 
něm žezlo převzal Tomáš Salov a 
Klára Mrštíková, nyní Vikýři „vládne“ 
ostřílená novinářka a bývalá veleú-
spěšná cyklistická závodnice Šárka 
Pešková.
Sebelepší šéfredaktor však nemůže 
zastat vše a zejména na malém měs-
tě, jakým je i Krásná Lípa je nejdů-
ležitější spolupráce lidí, kterým není 
dění doma lhostejné.
 Proto za nás čtenáře děkuji nejen 
všem šéfredaktorům Vikýře za jejich 
náročnou práci, ale rozhodně také 
všem, kteří do něj jakkoliv přispěli 
a přispívají nebo s jeho vydáváním 
pomáhají. Děkuji též celé redakční 
radě za spolupráci, O. Hořeňovské-
mu za sazbu a také týmu z tiskárny 
Tisk Krásná Lípa, s.r.o. za výrobu, 
všem prodejcům za distribuci a čte-
nářům za trpělivost.
 Samotnému krásnolipskému půl-
měsíčníku Vikýř přeji ještě mnoho 
stovek vydařených čísel a hlavně 
náměty, témata, články, glosy, feje-
tony, sloupky, oznámení, fotky…

(Jan Fiala, místostarosta města)

Krásnolipáky trápí vzájemné soužití 
s Romy a vandalismus

Příští číslo Vikýře
vyjde v úterý 29. května

krásnolipský
půlměsíčník 3,50 Kč 15. května 2007

Komunitní centrum 
nabízí další možnost 

rekvalifi kace
Komunitní centrum Českého Švýcarska nabízí neza-
městnaným šanci zúčastnit se ročního rekvalifi kač-
ního kurzu. Hledáme rekvalifi kanty pro moduly 
Sociální asistence s praxí v Domě s pečovatelskou 
službou a Sportovní zařízení s praxí na sportov-
ním areálu. Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT a 
jsou poskytovány zdarma. Absolventům, kteří složí 
úspěšně teoretickou a praktickou zkoušku bude 
vystaveno osvědčení s celorepublikovou platností. 
Máte-li o tyto kurzy zájem a chtěli by jste získat bližší 
informace, zastavte se buď osobně v Komunitním 
centru nebo volejte na telefonní číslo 412 354 849.

(Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání)

internet SMS hlasy anketa 
ve městě CELKEM

2 Soužití s Romy 5 2 125 132

1 Vandalismus 0 0 92 92

9 Nedostatek nákupních možností 0 1 29 30

4 Bezpečnost ve městě a nedostupnost policie 2 0 27 29

3 Drobné krádeže 0 0 28 28

5 Soužití se psy ve městě 0 0 19 19

7 Nedostatečné služby občanům 0 0 17 17

8 Nedostatek center a ploch pro aktivity mládeže 0 0 15 15

6 Odpovídající bytová politika 0 0 10 10

Statistika kampaně
Prostřednictvím internetu hlasovalo 7 občanů
Prostřednictvím SMS hlasovali  3 občané
Hlasovací lístek s platným hlasem odevzdali   362 občané
Neplatných hlasů bylo celkem 39
Platných hlasů bylo celkem 372
Podíl zapojených občanů ze všech obyvatel Krásné Lípy  10%

Jak jste hlasovali?

Vážení návštěvníci,
rádi bychom Vás upozornili na 

skutečnost, že od 25.4.2007 až do 
odvolání platí na celém území NP 
České Švýcarsko „Nařízení č. 2/2007“, 
kterým je omezen vstup do lesa z 
důvodu nebezpečí vzniku požáru. 

TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE
NA TURISTICKY ZNAČENÉ CESTY

 A CYKLOSTEZKY. 

Žádáme Vás, abyste toto nařízení 
respektovali.

(Správa NP České Švýcarsko)
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Svoz separovaného odpadu
 Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 21.5. 2007 ve Vlčí Hoře 
a v Zahradách a ve čtvrtek 24. 5. 2007 v Krásné 
Lípě.
 Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.

Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00 – 12:00 h – 14:00 – 17:00 h
Úterý 7:00 – 12:00 h – 14:00 – 15:00 h
Středa  7:00 – 12:00 h – 14:00 – 17:00 h
Čtvrtek  7:00 – 12:00 h – 14:00 – 15:00 h
Pátek  7:00 – 13:00 h
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 h

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

ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

VAŠE OTÁZKY PRO EKOPORADNU 
Co to je ekoturistika?
Ekoturistika, zodpovědné cestování do přírodních 
oblastí, je dnes považována za jeden z nejpřitažli-
vějších způsobů individuálního cestování za pozná-
váním méně obvyklých míst a zároveň se šetrným 
chováním k životnímu prostředí. 
Ekoturista se trvale vzdělává v oblasti udržitelného 
rozvoje a fungování ekosystémů. Cestování je 
pro něj příležitost k poznávání. Při svých cestách 
volí vhodnou veřejnou dopravu a upřednostňuje 
certifi kované výrobky a služby. Zajímá se o 
místní kulturu a komunitu, jež podporuje koupí 
regionálních výrobků a služeb. V destinaci se chová 
šetrně a minimalizuje nároky na čerpání místních 
zdrojů.
Jaké rady by lidé, kteří chtějí cestovat jako 
ekoturisté, měli dodržovat? 
1.  Vybírejte si ubytování s ekologickým certifi kátech 
 – např. se značkou šetrných služeb. 
V ČR mají evropskou ekoznačku tato 4 ubytovací 
zařízení:
Hotel Adalbert (Praha Břevnov) - www.hoteladalbert.cz
Autocamp OASA (Staňkov na Třeboňsku) 
- www.campoasa.cz
Sporthotel Zátoň (Zátoňské Dvory u Č.Krumlova) - 
http://www.sporthotel-zaton.cz 
Hotel Residence Belgická (Praha 2) 

- www.mamaison.com
2.  Odvážejte si jen fotografi e a na místě zanechte 
 jen otisky svých bot 
3.  Utrácejte své peníze u místních obyvatel.
4. Chraňte přírodní zdroje – šetřete vodou i 
 energiemi 
5.  Choďte pěšky nebo jezděte na kole
6.  Zůstávejte na vyznačených cestách, nenarušíte 
 okolní přírodu 
7.  Poučte se o místní kultuře. ¨
8.  Snažte se využívat dopravu, která produkuje 
 nižší emise skleníkových plynů - autobusy a vlaky 
 místo letadel
9.  Jezte místní potraviny. 
Vaše ekoturistické cestování vás tak obohatí o řadu 
jedinečných zážitků včetně dobrého pocitu, že jste 
neublížili krajině, která vám je poskytla.
(Zdroj: Hugo Charvát, EkoList.cz, zkráceno, 
upraveno)

Rádi zodpovíme i Vaše dotazy. Volejte nebo piště:. 
tel.: 412 383 246 
e-mail:ekoporadna@ceskesvycarsko.cz 
Služby ekoporadny Vám nabízí obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko. Aktivity ekoporadny 
jsou spolufi nancovány Evropskou unií prostřednic-
tvím NROS v rámci programu Transition Facility

TATO AKCE JE FINANCOVÁNA 

EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

www.ceskesvycarsko.cz

Obecně  prospěšná společnost 
České Švýcarsko vás zve na

Evropský den parků
26. května 2007
Vyhlídka Belvedér - Labská Stráň
víkend plný poznání a zážitků
U příležitosti Evropského dne parků, který připadá každý rok na den 24. 5.,  
jsme pro vás  připravili netradiční víkendový  program, v němž jsou zahrnuty 
vzdělávací, informační, turistické, sportovní, poznávací  i umělecké zážitky, 
rozložené od pátku do neděle. Přijďte, nebudete se nudit!

PROGRAM EVROPSKÉHO DNE PARKŮ:
SOBOTA  26. 5. 2007 - VYHLÍDKA NA BELVEDÉRU 
(LABSKÁ STRÁŇ)

7:30 – 13:30 - Cyklovýlet u příležitosti Evropského 
dne parků - odjezd z Krásné Lípy: sraz na náměstí, 
trasa: Krásná Lípa - Kyjovské údolí - Hinterherms-
dorf - Bad Schandau - Hřensko - Belvedér 
Účast na programu na Belvedéru od 14 do 22 hodin. Ná-
vrat přistaveným cyklo-autobusem
14:00 – 14:30 - Vyhlášení výsledků 8. ročníku sou-
těží Náš Národní park České Švýcarsko
14:30 – 15:00 - Divadelní  maňáskové představení 
pro děti „O líné a lakomém“
14:30 – 17:00 - Putování „Po hranicích UNESCO“ 
s vedoucím správy CHKO Labské pískovce Ing. Wer-
nerem Hentschelem. Trasa začíná u soutoku Suché 
Kamenice a povede na Belvedér. Bude doprovázena 
poutavým výkladem o rozličných zajímavostech 
území navrhovaného na Seznam přírodního dědictví 
UNESCO. Vhodné i pro rodiny s dětmi, sraz na par-
kovišti na soutoku Labe a Suché Kamenice (odbočka 
červené značky ze silnice Hřensko-Děčín)  
Poznámka organizátora: Účastníci po skončení koncertu 
na Belvedéru se budou moci po 22 hodině v případě 
zájmu svézt k zaparkovaným autům u Suché Kamenice 
autobusem, který bude svážet návštěvníky do Děčína)
15:00 – 18:45 - Výstava starých map Českosaského 
Švýcarska a výstava o Labských pískovcích v hotelu 
Belvedér

15:00 – 18:45 - Trasy s průvodcem po vyhlídkách 
na labský kaňon - odchod každou hodinu od hotelu 
Belvedér (délka trasy cca 1 hodinu)
15:00 – 18:45 - Přírodní expozice aneb Rámy ob-
razů podél hrany skal - trasa plná jedinečných „za-
rámovaných“ vyhlídek  na labský kaňon (určeno pro 
příznivce individuálních prohlídek přírodou)
15:00 – 18:45 - Okružní jízdy historickým kočárem 
jako za knížecích časů – vhodné pro rodiny s dětmi
15:00 – 18:45 - Outdoorový stánek s ukázkou outdoor 
aktivit (lezecká stěna) a prodej outdoorového vybavení 
15:00 – 18:45 - Přírodovědné aktivity a hry v příro-
dě pro děti
15:00 – 19:00 - Ekojarmark - stánky s regionálními, 
ekologickými a fair trade výrobky, stánek informač-
ního střediska Českého Švýcarska s regionálními 
produkty a výrobky, dílna ručních prací
17:00 – 18:00 - „Jak jsem fotil České Švýcarsko“ 
- poutavé vyprávění fotografa Václava Sojky o tom, 
jak lze zachytit prchavou tvář krajiny, doprovázené 
promítáním vlastních snímků
18:00 – 18:20 - Krajina tajemství - promítání nové-
ho pocitového fi lmu o Českém Švýcarsku
19:00 – 22:00 - HLAVNÍ VEČERNÍ PROGRAM: 
KONCERT PRO ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Sestry Steinovy a Vladimír Václavek - čeká na vás 
hluboký zážitek v jedinečném a neopakovatelném 
prostředí na vyhlídce Belvedér. Koncert s přírodní 
akustikou nad labským kaňonem

PÁTEK 25. 5. 2007

Konference „Udržitelný cestovní ruch v chráně-
ných územích a certifi kace“ v hotelu Mezní Louka 
od 9:15 hod. Přihlášky na
www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani/seminar-edp/

DOPROVODNÝ PROGRAM 
EVROPSKÉHO DNE PARKŮ:

NEDĚLE  27. 5. 2007

Den otevřených podstávkových domů
V neděli 27. května 2007 doporučujeme využít me-
zinárodního Dne otevřených podstávkových domů 
a vyrazit do krajiny Horní Lužice, severních Čech, 
Dolního Slezska a Saského Švýcarska k prohlídkám 
desítek speciálně pro tento účel otevřených pod-
stávkových domů.
Program Dne otevřených podstávkových domů 
a seznam připojených měst a  konkrétních otevře-
ných podstávkových domů naleznete na 
www.umgebindeland.de
V neděli 27. května 2007 od 10 hod. se v Lipové 
u Šluknova koná staročeský jarmark a je pro veřej-
nost otevřen památkově chráněný podstávkový 
dům č. 424. 

Možná spojení na vyhlídku 
Belvedér:

Děčín aut. n. Labská Stráň Labská Stráň Děčín aut. n.

12:35             13:07             17:02 17:40

15:50 16:22 22:00* 22:30*

18:00* 18:30*

* Zvláštní linka na koncert 26. 5. - zdarma. Cena jízdného na 
běžné lince je 20 Kč.

Autobus (spoj č. 510 085)

Děčín Hřensko Hřensko Děčín

  9:00*             10:00* 11:00** 13:00**

14:00* 15:00* 16:00** 18:00**

* Cena pro dospělého - 90 Kč, dítě 6 -14 let - 45 Kč, do 6 let 
zdarma. ** Cena pro dospělého - 110 Kč, dítě 6 -14 let - 55 Kč, 
do 6 let zdarma.

Parník

Děčín Dolní Žleb Dolní Žleb Děčín

12:55 13:10 21:01 21:16

14:43 14:58 22:43 22:58

Ceny jízdného - 7 Kč. U vlaku nutno použít přívoz přes Labe (zá-
leží na stavu vody), cena za přívoz je 20 Kč - dospělý, 10 Kč - dítě.

Vlak

Auto
Děčín - Ludvíkovice - Arnoltice - Labská Stráň 
Česká Kamenice - Srbská Kamenice - Růžová - Arnoltice - Lab-
ská Stráň (parkoviště v obci Labská Stráň nebo nad hotelem 
Belvedér - louka)

Hlavní partner Českého Švýcarska

Rekord vytvořen, 
ale …………..

 Za velmi příjemného počasí se v sobotu 
5. května pod lípou na náměstí sešlo 9 krásnolip-
ských občanů, aby absolvovali tradiční hvězdico-
vou cyklojízdu, jejímž cílem byl tentokrát Rum-
burk. Cesta proběhla bez závad, celý „peleton“ se 
držel ukázněně pohromadě a do cíle dorazil téměř 
zároveň s varnsdorfskými, které pro tuto akci získal 
bývalý místostarosta pan Sucharda. Každý účastník 
obdržel pamětní list, hlídané parkoviště se zhruba 
stovkou kol bylo k dispozici a živá hudba byla dob-
rou kulisou k zaslouženému občerstvení. A proč to 
ale….? Je pravdou, že dosavadní maximum 5 účast-
níků (Šluknov) byl překonán, ale devět je na naše 
město stále málo. Co takhle příští rok?

(Milan Sudek)

Ve středu 23.5.2007 osla-
ví své 65. narozeniny pan 
Oldřich Holec z Krásného 
Buku. 
Hodně zdraví, štestí a 
životního elánu do dal-
ších let přeje z celého srd-
ce rodina a Apollon.

Od 1.9. 2007 pronajmeme renovované kan-
celářské 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 administrativní úče-
ly, lze pronajmout více nájemcům, popř. včetně 
veškerého zánovního vybavení.
Informace, domluva prohlídky - 
J. Nováková: jana.novakova@ceskesvycarsko.cz; 
tel. č. 412 383 000

Prodám dům v Kyjovské ulici naproti Slavii. /5+1, 
etážové topení s 2 roky starým kotlem typu H4, 
nové napojení na kanalizaci, nová vodní instala-
ce, 2 splachovací WC, koupelna, zavedená elek-
třina, zahrada, sklep/ Cena dohodou. 
Tel.č.: 737 627 037
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Základní škola a Mate ská škola Krásná Lípa
a Rodi e pro školu, o.s.

vás zvou 19. kv tna 2007 v 9,30 hod. 
do Kulturního domu v Krásné Líp  na          

XXV. FESTIVAL
D TSKÝCH P VECKÝCH SBOR

Krom  tradi ní p ehlídky p veckých sbor  je pro vás
p ipraven i POHLED do historie festival

Slovem bude provázet Mgr. Karel Jarolímek

Festival je spolufinancován M stem Krásná Lípa.

POZVÁNKY

LOUTKOVÉ DIVADLO. Krysař – tak se jmenuje lout-
kové představení pro dospělé, se kterým se v úterý 
29. května v krásnolipském kulturním domě před-
staví divadelní soubor z Dolní Poustevny. Vstupné: 
děti a senioři 10,- Kč,  dospělí 30,- Kč.  
LIPOVSKÝ BLEŠÍ TRH. V sobotu 12.května od 9:00 
se na hřišti SK Sklolux v Lipové koná Lipovský ble-
ší trh, kde budete moci prodat a koupit všechno 
možné i nemožné zboží – burza. Přijďte prodat 
své nepotřebné věci. Bleší trh se v Lipové bude 
konat následně každou druhou sobotu v měsíci 
(9.6., 14.7., 11.8., 8.9., 13.10, 10.11.)

Muzeum na náměstí 
je opět otevřeno

 Ke dni 3.5.2007 bylo po zimní přestávce opět 
otevřeno Muzeum Českého Švýcarska na Křinickém 
náměstí v ,,Domě u Frinda.“ 
 Můžete si zde prohlédnout dobové fotografi e a 
předměty vztahující se k  historii Krásné Lípy, ději-
nám turistiky, lidové kultuře a malíři Frindovi. Jsou 
zde k vidění drobné expozice historie výroby skla, 
osobnosti kraje, výroba motocyklů Bőhmerland aj. 
 Otevřeno je od středy až do pátku od 900 do 
1600 hod., v sobotu od 900 do 1400 hod., v neděli 
od 900 do 1300 hod. Všichni jste srdečně zváni. 
 Vstupné  činí 20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti 
do 15ti let.
 V přízemí domu se můžete navíc osvěžit velice 
chutnou točenou zmrzlinou.

(M. Růžičková)

P R O G R A M
P Á T E K  1 8 .  k v ě t n a

 18.30–20.00 h výstava dětských soutěžních prací O Tolštejnskou karamelu Křížová hora
 19.00 h koncert dívčího tria La Farfalla  Křížová hora, kaple
 20.00 h světluškový pochod na hrad Tolštejn (3 km, vlastní pochodně)
 21.30 h příchod průvodu, šarvátka (Řád Černých rytířů z České Kamenice) Tolštejn, podhradí 
 22.00 h uvítací ceremoniál Tolštejn, nádvoří
  skupina Balumuna (bubeníci z Žitavy)
  country hudba (skupina Malvas z Varnsdorfu, hrají již od 20.00 h) 

S O B O T A  1 9 .  k v ě t n a
 9.00 h zahájení výročního jarmarku Tolštejn, podhradí
 10.00 h dětské dopoledne Tolštejn, podhradí
 14.00 h slyšení purkmistrů a rychtářů u pána Albrechta Berky II. Tolštejn, nádvoří
 15.00 h rytířské hry (Řád Černých rytířů z České Kamenice) Tolštejn, podhradí
  country hudba (skupina Malvas z Varnsdorfu) 
  mažoretky, tanec (DDM Děčín)
  vyhodnocení tolštejnských soutěží
 17.15 h losování vstupenek 
 20.00 h skupina Množiny z Rumburku (vstupné 50 Kč) Jedlová hora

D O P R O V O D N É  A K C E 
 Sobota+neděle ukázka umělecké dřevořezby Jedlová hora
 Neděle od 14 h dražba vyrobených uměleckých děl Jedlová hora
 Sobota tolštejnský vláček (Klub přátel lokálky Kamenický Šenov) viz jízdní řád >
 

A G E N T U R A  R O Z V O J E  T O L Š T E J N S K É H O  P A N S T V Í ,  O . P . S .  J I Ř E T Í N  P O D  J E D L O V O U

slavnosti
olštejnské T

18.–19. května 2007
na hradě Tolštejně v Jiřetíně pod Jedlovou

   VSTUPNÉ: 

Děti do 140 cm    zdarma
Ostatní –     PÁTEK 40 Kč
 – SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY SOBOTA 50 Kč
 – SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY dvoudenní 70 Kč

POZOR! V sobotu 19. 5. od 8.30 h zákaz 
vjezdu automobilů k hradu! 
Odstavné PARKOVIŠTĚ za Jiřetínem p/J, 
dále 20–40 min. pěšky!
Parkovné 30 Kč

INFORMACE – Informační centrum Tolštejnského panství – tel. 412 379 336 • www.tolstejn.cz

 J Í Z D N Í  Ř Á D  sobota 19. května

DOLNÍ POUSTEVNA – JEDLOVÁ a zpět

odj. 7.26 Dolní Poustevna příj. 21.22
x 7.30 Horní Poustevna x 21.19
x 7.34 Vilémov u Šluknova x 21.15

7.38 Mikulášovice, dolní n. k 21.12
x 7.44 Lipová u Šluknova x 20.52

7.50 Velký Šenov 20.49
x 7.54 Velký Šenov, zast. x 20.43
x 8.00 Šluknov, zast. x 20.37
k 8.08 Šluknov 20.33

| Šluknov, údolí |

x 8.17 Valdek x 20.23
8.31 Rumburk k 20.13
8.44 Krásná Lípa 19.53

x 8.47 Krásná Lípa, město x19.50

8.54 Rybniště 19.45
9.01 Chřibská 19.38

příj. 9.10 Jedlová odj. 19.30

ČESKÁ KAMENICE – JEDLOVÁ a zpět

odj. 9.45 Česká Kamenice příj. 23.37
| Horní Kamenice x 23.34

10.10 Mlýny k 23.26
x10.22 Kytlice x 23.16

příj. 10.28 Jedlová odj. 23.05

|
k
x

spoj stanici projíždí
křižování s pravidelným vlakem ČD
zastávka na znamení nebo požádání

Projekt je podporován 
Ústeckým krajem

V rumburské loretě jsou k vidění historické 
pohlednice Šluknovského výběžku

 Od středy 2. května 2007 je v ambitech rum-
burské lorety k vidění výstava Pohledy do minulosti 
nejsevernějších Čech. Třicet panelů obsahuje desít-
ky kolorovaných a černobílých pohlednic, které při-
bližují zaniklou podobu měst i výletních cílů Rum-
burska, Krásnolipska, Šluknovska a Varnsdorfska. 
Jednotlivé záběry jsou popsány českými i německý-

mi popisky.
 Výstavu připravila obecně prospěšná společ-
nost České Švýcarsko a Klub českých turistů ze sou-
kromých sbírek rodiny Václava Hiekeho a k vidění 
tu bude až do 22. června 2007. Zároveň tu bude 
k dostání i nově vydaná stejnojmenná kniha. 

(Klára Mágrová)

Za magickými keltskými krajinami do 
krásnolipské galerie

 V galerii Českého Švýcarska je zpřístupněna 
nová zajímavá výstava s názvem Magické keltské 
krajiny. Výstava je vytvořena z fotografi í z Bretaně, 
Irska, Skotska a Galície, které doprovázejí krátké tex-
ty. „Tato kolekce fotografi í si neklade za cíl být repre-
zentativní ukázkou obrazů zmíněných zemí, ale 
měla by spíše vyjadřovat atmosféru zádumčivých 
keltských krajin. Můžete shlédnout tajemnou kelt-
skou kulturu, typické kříže v Irsku, v Galicii poznávat 

zbytky kruhových domů ze zachovalých základů 
vesnic,“ vysvětlila Barbora Laštůvková ze společnos-
ti České Švýcarsko.
 Fotografi e pocházejí z archivu fotografa Jaro-
slava Lunera a v krásnolipské galerii budou k vidě-
ní až do 31.května v otevíracím čase informačního 
střediska, tedy denně od 9 do 18 hodin. 

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

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 připravily 
na pečení bábovek, se sladkými výrobky samo-
zřejmě budou vítání i muži. Všichni účastníci 
soutěže a jejich bábovky budou oceněni.

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 vytvo-
řit pohádkové bytosti na jednotlivá stanoviště. 
Zájemci se mohou hlásit na Městském úřadu u 
pí. Boženky Koubské.

Za pomoc organizátoři akce děkují.
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USNESENÍ
z 11. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 19.04.2007

I. Hlavní program
4. zasedání Zastupitelstva města
Usnesení RM č. 11 - 01
RM bere na vědomí konání 4. ZZM, které se uskuteční
26.04.2007 v zasedací místnosti MěÚ. 
Hlavní body programu:
1)  Zpráva o plnění úkolů 3. ZZM,
2) Zpráva o hospodaření města za rok 2006 - závěrečný účet,
3)  Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2006.

Centrum ČŠ I - stavba
Usnesení RM č. 11 - 02
RM bere na vědomí průběh výstavby Centra NP České
Švýcarsko I, přehled změn stavby, změnových listů a předběžný 
návrh dodatku k SOD s dodavatelem stavby řešící konečnou cenu 
díla, posunutí termínů a rozdělení fakturace vybavení infocentra ČŠ a 
doporučení pro jednání ZM.

Výběrové řízení na expozici ČŠ
Usnesení RM č. 11 - 03
RM bere na vědomí PD vč. rozpočtu a schvaluje výběrové řízení na 
expozici Českého Švýcarska v Infocentru ČŠ na náměstí a příslušné 
dokumenty vč. výběrové komise, dle předložených podkladů.

Výběr rolovacích mříží
Usnesení RM č. 11 - 04
RM schvaluje na základě předložených nabídek zadání dodávky a 
montáže rolovacích mříží do Infocentra Českého Švýcarska fi rmě 
LIBRAX, s.r.o.,Liberec.

Vybavení Fitcentra
Usnesení RM č. 11 - 05
RM projednala nový návrh vybavení Fitness v Centru služeb a schva-
luje upřesnění tohoto zadání v rámci smlouvy s dodavatelem vyba-
vení Centra služeb ČŠ a uzavření dodatku k příslušné smlouvě.

EQUAL - dohoda o postoupení fotografi í a autorských práv
Usnesení RM č. 11 - 06
RM schvaluje vzorovou dohodu o postoupení fotografi í a autorských 
práv, dle předloženého návrhu.

II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 11 - 07
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky
p. p. č. 2751/12; o výměře 47 m2; k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 775/1 část; o výměře cca 1500 m2; k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 53/6; o výměře 74 m2; k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 594/2; o výměře 803 m2; k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 596; o výměře 457 m2; k. ú. Krásný Buk.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 11 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 827/2 o výměře 355 m2, k. ú. 
Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Jindřichu a Janě Pavlíčkovým, 
Ústí nad Labem, Dvořákova 5, za cenu 28 765 Kč (do základní výměry 
1365 Kč, nad základní výměru 13 200, porosty 14 200 Kč). Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 11 - 09
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 241/1 o výměře 
541 m2, k. ú. Krásná Lípa,za účelem zřízení zahrady Josefu a Marcele 
Macounovým, Krásná Lípa, Smetanova 9, za cenu 21 640 Kč. Kupující 
uhradí věškeré náklady s prodejem spojené.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 11 - 10
RM schvaluje pronájem p. p. č. 330/2 o výměře 197 m2, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy, za účelem výstavby kanalizace a drenážní nádrže pro 
stavbu rodinného domu 343/3, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Evě Ruthové, 
Varnsdorf, Zhořelecká 367.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 11 - 11
RM schvaluje pronájem p. p. č. 670 o výměře 99 m2, p. p. č. 669/1 o 
výměře 99 m2, p. p. č. 669/2 o výměře 1429 m2 a části st. p. č. 465 o 
výměře 460 m2, vše k. ú. Krásná Lípa, za účelem sekání trávy Vladimíru 
Vondruškovi, Krásná Lípa, Jugoslávská 6.

Směna pozemků
Usnesení RM č. 11 - 12
RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemek p.p.č. 1211/1 o výměře 
940 m2, k.ú. Vlčí Hora za pozemky p. p. č. 1196/4 o výměře 38 m2, p. 
p. č. 1196/5 o výměře 51 m2, p. p. č. 1196/6 o výměře 115 m2, p. p. č. 
1182/3 o výměře 11 m2 a část p. p. č. 1220/3 a část p. p. č . 1280/4, 
vše k. ú. Vlčí Hora. 

Byty
Usnesení RM č. 11 - 13
RM schvaluje Dianě Bondarenkové, Nemocniční 1089/4, Krásná Lípa 
zápočet vynaložených investic do rekonstrukce bytu č. 4, Pražská 
450/48, Krásná Lípa s nájemným za byt do výše 3 799 Kč, dle před-
loženého dokladu.

III. Různé
Názvy objektů
Usnesení RM č. 11 - 14
RM bere na vědomí návrh označení nových objektů postavených v 
rámci projektu Centrum NP ČŠ I a možnosti realizace doprovodných 
opatření v rámci projektu.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2006
Usnesení RM č. 11 - 15
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města Krás-
ná Lípa za rok 2006 provedeného auditorskou společností AUDIT 
OBCE s. r. o. Příbram, kancelář Varnsdorf - při přezkoumání nebyly 
zjištěny významné nedostatky.

Přehled čerpání neuznatelných výdajů
Usnesení RM č. 11 - 16
RM ukládá Haně Volfové předložit fi nančnímu výboru přehled čerpá-
ní neuznatelných výdajů od počátku akce 2 projektu EQUAL v termí-
nu max. do 18. 5. 2007.

Tabulka k akci 2 projektu EQUAL
Usnesení RM č. 11 - 17
RM ukládá Haně Volfové vyplnit předloženou tabulku k akci 2 projek-
tu EQUAL a předložit ji fi nančnímu výboru max. do 18. 5. 2007.

Inventarizace majetku města Kr. Lípa pro rok 2006
Usnesení RM č. 11 - 18
RM vyhlašuje mimořádnou inventarizaci majetku v tělocvičně města 
Krásná Lípa ke dni 2. 5. 2007 a schvaluje k provedení této inventari-
zace inventarizační komisi ve složení: za město Krásná Lípa předseda 
Jan Fiala, člen Vlastimil Šmalcl a za příspěvkovou organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa Eva Salovová.

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 11 - 19
RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 560 905053 3 pro 
pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměst-
navateli městu Krásná Lípa s KOOPERATIVA pojišťovnou, a. s. 

CHRISTIAN INTERNATIONAL a. s.
Usnesení RM č. 11 - 20
RM bere na vědomí sdělení vymáhací společnosti PROFI-CZ s. r. o. k 
navrženému postoupení pohledávky ve výši 59 200 Kč za CHRISTIAN 
INTERNATIONAL a. s. a doporučuje ZM schválit odpis této pohledávky 
pro nedobytnost.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 11 - 21
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - schválený roz-
počet roku 2007 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 11 - 22
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2006/25/27 - 418 uza-
vřené s Marcelou Kozákovou na byt č. 1, Křinické nám. 248/1, Krásná 
Lípa. Dodatkem se nájemní smlouva prodlužuje o 3 měsíce.

Byty
Usnesení RM č. 11 - 23
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2006/25/27 - 416 uza-
vřené s Dagmar Davidovou na byt č. 1, Masarykova 25/9, Krásná Lípa. 
Dodatkem se nájemní smlouva prodlužuje o 3 měsíce.

Byty
Usnesení RM č. 11 - 24
RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 98/25/18-185 uzavře-
né s Růženou Horákovou na byt č. 7, Bezručova 359/15, Krásná Lípa. 
Dodatkem se nájemní smlouva prodlužuje o 3 měsíce.

Byty
Usnesení RM č. 11 - 25
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2006/25/27 - 417 uza-
vřené s Miroslavem Hrobárem na byt č. 2, Bezručova 359/15, Krásná 
Lípa. Dodatkem se nájemní smlouva prodlužuje o 3 měsíce.

Servis výtahů
Usnesení RM č. 11 - 26
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o servisu výtahu pro objekt 
Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa s fi rmou OTIS, a. s., J. Opletala 1279, 
Břeclav, dle předloženého návrhu.

Objekt Zahrady 5, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 11 - 27
RM ukládá Karlu Homolkovi, vedoucímu odboru majetkového a 
civilně správního vyzvat Bohumila Zechovského a Marcelu Pokor-
nou, oba bytem Na Výslunní 2636, Česká Lípa k okamžitému předání 
nemovitosti Zahrady 5, Krásná Lípa a schvaluje vypořádání vypově-
zených smluv dle předloženého návrhu. RM vyhlašuje záměr obce 
pronajmout, případně prodat objekt Zahrady 5, Krásná Lípa se st. p. 
č. 167, vše k. ú. Zahrady.

Dodávky plynu
Usnesení RM č. 11 - 28
RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu 
pro objekt Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa s fi rmou SČP, a. s., Klíš-
ská 940, Ústí nad Labem a smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
pro objekt Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa s fi rmou SČP Net, s. r. 
o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, dle předložených návrhů.

Vyhlášení soutěže Město plné květin
Usnesení RM č. 11 - 29
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin pro rok 2007 a schvaluje její 
pravidla, dle předloženého návrhu.

Příspěvky na střechy, ploty a fasády
Usnesení RM č. 11 - 30
RM schvaluje podmínky pro přiznání příspěvku města na opravu 
fasád, střech a oplocení pro rok 2007, dle předloženého návrhu.

Postup ve věci prodeje a užívání pozemků
Usnesení RM č. 11 - 31
RM doporučuje ZM zrušit Postup ve věci prodeje a užívání pozemků 
ve vlastnictví města Krásná Lípa ze dne 3. 12. 2004 a schválit nový 
Postup ve věci prodeje a užívání pozemků ve vlastnictví města Krás-
ná Lípa, dle předloženého návrhu. 

Smlouva o bezplatné zápůjčce
Usnesení RM č. 11 - 32
RM schvaluje smlouvu č. 2007/42/11 – 207 o bezplatném zapůjčení 2 
ks zařízení AUTOBLOK pro Policii ČR, obvodní oddělení Krásná Lípa.

Vlastníci autovraků a původci nelegálních skládek
Usnesení RM č. 11 - 33
RM bere na vědomí informaci Jana Koláře, tajemníka MěÚ, o zákon-
ných možnostech v postupu proti vlastníkům autovraků a původcům 
nelegálních skládek odpadů na území města.

Komunitní centrum - poradenské centrum pro podnikatele
Usnesení RM č. 11 - 34
RM bere na vědomí zhodnocení činnosti Poradenského centra pro 
podnikatele, které v rámci projektu Komunitní centrum Českého Švý-
carska zajišťuje partner projektu České Švýcarsko, o. p. s.

Komunitní centrum ČŠ - DPP
Usnesení RM č. 11 - 35
RM schvaluje uzavření dohody o provedení práce, s Lucií Martinko-
vou a Miroslavou Pibilovou, na tlumočení při TMG, obě dohody do 
5 000 Kč.

Výběrové řízení - vedoucí organizace k provozu volnočasových 
aktivit
Usnesení RM č. 11 - 36
RM schvaluje na základě doporučení výběrové komise pořadí ucha-
zečů o pracovní pozici: vedoucí organizace k provozování volnočaso-

vých aktivit, dle předloženého návrhu.

Ochranná známka Centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 11 - 37
RM bere na vědomí zapsání ochranné známky Centrum Českého 
Švýcarska ve vlastnictví města Krásná Lípa do rejstříku ochranných 
známek.

Podnikatelský plán
Usnesení RM č. 11 - 38
RM bere na vědomí prvotní návrh podnikatelského plánu Provoz 
rekreačních a volnočasových objektů Centra Českého Švýcarska, 
předložený Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s.

Příspěvková organizace k provozování volnočasových aktivit
Usnesení RM č. 11 - 39
RM doporučuje ZM schválit znění zřizovací listiny a návrh rozpočtu 
nové příspěvkové organizace, vytvořené k provozování volnočaso-
vých aktivit ve městě, dle předloženého návrhu.

Smlouva o provozní praxi - KCČŠ
Usnesení RM č. 11 - 40
RM schvaluje smlouvu o zajištění provozní praxe mezi SPŠ strojní a 
dopravní Děčín a městem Krásná Lípa - Komunitní centrum Českého 
Švýcarska, dle předloženého návrhu.

Dodatek ke smlouvě o spolupráci na projektu Cestovní kniha.
Usnesení RM č. 11 - 41
RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci na projektu a pub-
likaci „Cestovní kniha - sešit vstupenek a poukázek“ č. 2006/19/29-
246, dle předloženého návrhu.

Svět přírody a lidí 2007
Usnesení RM č. 11 - 42
RM bere na vědomí rámcovou fi nanční a technickou rozvahu spoluú-
časti města při akci Svět přírody a lidí - Dny Českého Švýcarska 2007, 
vypracovanou místostarostou města, dle předloženého návrhu.

Dohoda o vzájemné spolupráci s PČR
Usnesení RM č. 11 - 43
RM schvaluje návrh znění Dohody o vzájemné spolupráci mezi 
obvodním oddělením Policie ČR Krásná Lípa a městem Krásná Lípa, 
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem této 
dohody. 

Sportovní areál ČŠ
Usnesení RM č. 11 - 44
RM bere na vědomí přehled spotřeby energií, návštěvnosti, služeb 
personálu a tržeb ve sportovním areálu Českého Švýcarska za měsíc 
březen 2007. 

Provozní řád sportovišť
Usnesení RM č. 11 - 45
RM schvaluje změnu provozního řádu sportovišť, dle předloženého 
návrhu.

Pronájem stánků
Usnesení RM č. 11 - 46
RM schvaluje zapůjčení 1 ks stánku pro MŠ Smetanova na akci Kolo-
běžkiáda, konanou dne 26.4.2007 v prostorách zahrady mateřské 
školky.

Pronájem stánků
Usnesení RM č. 11 - 47
RM schvaluje pronájem 1 ks stánku organizaci o.p.s. České Švýcarsko 
na akci Den země, která se koná dne 21.4.2007 na základně ČSOP 
TILIA Krásná Lípa.

Odvolání z komisí RM
Usnesení RM č. 11 - 48
RM odvolává na vlastní žádost Jiřího Koubka z komise pro přidělo-
vání dotací.

Dotace organizacím
Usnesení RM č. 11 - 49
RM schvaluje rozdělení dotací organizacím, dle předloženého návrhu.

Likvidační komise
Usnesení RM č. 11 - 50
RM schvaluje návrh na likvidaci a prodej majetku města Krásná Lípa 
svěřeného do správy příspěvkové organizaci Základní škola a Mateř-
ská škola Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Likvidační komise
Usnesení RM č. 11 - 51
RM schvaluje návrh na likvidaci a prodej majetku města Krásná Lípa, 
dle předloženého návrhu.

Kronika města
Usnesení RM č. 11 - 52
RM schvaluje zápis včetně příloh za měsíc březen 2007 předložený 
kronikářem města Ivanem Jaklem. 

IV. Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- přehled návštěvnosti knihovny a internetu 
-  rozsudek v právní věci žalobce Frenn Trading B. V. – ručení za úvěr 
 kabelové televize z roku 1994 (ATS)
-  sdělení MěÚ stavební Rumburk k podnětu na odstranění stavby 
 bývalé ZŠ Pletařská 
- poděkování manželů Strakových, Dany Langerové a Štěpána 
   Hozdeka za pomoc při požáru jejich domu
-  oznámení o úmrtí JUDr. Richarda Klose
-  zápis KCČŠ z jednání č. 80, 81
-  přehled nezaměstnanosti 
-  hlasování v ZM - postup při projednávání prodejů pozemků
-  návrh usnesení pro výstavbu větrných elektráren
-  zápis ze semináře o větrných elekrárnách
-  plnění rozpočtu města za období 1 - 3/2007 
-  přehled pohledávek k rozpočtovým příjmům ke dni 31.03.2007

RM dále projednala tyto zápisy z komisí a výboru:
-  SPOZ ze dne 02.04.2007
-  KVŽP ze dne 03.04.2007
-  kontrolního výboru ze dne 25.01.2007
-  fi nančního výboru ze dne 18.04.2007

Místostarosta města:  Starosta města: 
Jan Fiala   Ing. Zbyněk Linhart
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USNESENÍ
z 10. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 29.03.2007
I. Hlavní program 
Žádost o dotaci - přístavba bufetu
Usnesení RM č. 10 - 01
RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci pro-
gramu Podpora rozvoje severozápadních Čech a 
Moravskoslezského regionu na přístavbu bufetu ve 
Sportovním areálu ČŠ a možnost rozšíření na celo-
roční provoz.

Komunitní centrum ČŠ - DPP
Usnesení RM č. 10 - 02
RM schvaluje dohodu o provedení práce pro zajiště-
ní logopedické péče, dle předloženého návrhu.

II. Došlá pošta 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 10 - 03
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
1287/1 o výměře 187 m2, k. ú. Krásná Lípa, za úče-
lem zřízení zahrady Monice a Pavlu Dolejším, Krás-
ná Lípa, Komenského 14, za cenu 5 610 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Prodej 
bude realizován současně s prodejem pozemků 
dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o koupi 
nemovitosti č. 2004/40/15-297.

Byty
Usnesení RM č. 10 - 04
RM schvaluje pronájem bytu č. 11, Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Martina Havlinová, Smetanova 286/4, Krásná Lípa,
2. Tomáš Smolík, Nemocniční 1091/30, Krásná Lípa,
3. Veronika Vrbová, Novákova 328/2, Rumburk, Veš-
keré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní 
náklady.

Převod členských práv
Usnesení RM č. 10 - 05
RM vyhlašuje záměr obce převést členská práva k bytu 
č. 4, Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa, dle pravidel 
v předloženém znění.

Nebytové prostory
Usnesení RM č. 10 - 06
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v 
objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa Nguyenu 
Ngoc Sonovi, Matušova 83/4, Rumburk, za účelem 
zřízení prodejny textilu a smíšeného zboží.

Technická výpomoc pro Tolštejnské slavnosti
Usnesení RM č. 10 - 07
RM schvaluje bezplatnou dopravu, instalaci a zapůj-
čení šesti prodejních stánků při pořádání Tolštejn-
ských slavností 19.05.2007.

III. Různé 
Návrh dodatku
Usnesení RM č. 10 - 08
RM neschvaluje návrh dodatku č. 6 fi rmy Konstruk-
tiva Konsit, a. s. ve věci úpravy časového plnění 
stavby Centra NP ČŠ I s tím, že další dodatek bude 
uzavřen po vyřešení konečných více a méně prací 
a otázky hlavního stavbyvedoucícho. RM ukládá 
starostovi města informovat zástupce zhotovitele o 
stanoviscích města a nutnosti dodržení maximální 
kvality díla i za podmínek prodloužení dokončení 
stavby do června 2007. 

Závěrečný účet za rok 2006
Usnesení RM č. 10 - 09
RM doporučuje ZM schválit zprávu o hospodaření 
/závěrečný účet/ města Krásná Lípa za rok 2006, dle 
předloženého návrhu.

Hospodaření Křinice s. r. o. za rok 2005
Usnesení RM č. 10 - 10
RM bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření 
společnosti Křinice s. r. o. Krásná Lípa za rok 2005 
provedenou fi nančním výborem.

Použití odvodu části výtěžku z VHP za r. 2006
Usnesení RM č. 10 - 11
RM schvaluje využití přijatých odvodů části výtěž-
ku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 
2006 na veřejně prospěšné účely, a to na částečné 
fi nancování příspěvků na činnost a akce pro zájmo-
vé organizace ve městě Krásná Lípa v roce 2007.

Směrnice č. 7
Usnesení RM č. 10 - 12
RM schvaluje změnu směrnice č. 7 pro poskytová-
ní a účtování cestovních náhrad, dle předloženého 
návrhu.

Žádost o poskytnutí informací od HZS ČR
Usnesení RM č. 10 - 13
RM ukládá starostovi města Zbyňkovi Linhartovi 
podání žádosti o poskytnutí informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím, od Hasičského záchranného sboru ČR ve věci 
požáru v Kyjovské ulici (Strakovi) dne 25. ledna 
2007.

Pronájem bytu ve Sportovním areálu Českého 
Švýcarska
Usnesení RM č. 10 - 14
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem bytu 
ve Sportovním areálu Českého Švýcarska správci 
areálu Vlastimilu Šmalclovi, dle Pravidel pro proná-
jem městských bytů v Krásné Lípě.

Sportovní areál Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 10 - 15
RM bere na vědomí přehledy spotřeby energií, náv-
štěvnosti a tržby ve Sportovním areálu Českého 
Švýcarska za měsíc únor 2007.

Rozpis využívání tělocvičny ve Sportovním areá-
lu Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 10 - 16
RM bere na vědomí rozpis využívání tělocvičny ve 
Sportovním areálu ČŠ a ukládá správci sportovního 
areálu vyzvat sportovní organizace, které mohou 
tělocvičnu využívat bezplatně 
v souladu s pravidly, k podání příslušných žádostí.

Dny Českého Švýcarska 2007
Usnesení RM č. 10 - 17
RM schvaluje záměr spoluúčasti města při pořádání 
kulturní akce - Svět přírody a lidí - Dny Českého Švý-
carska 2007 a ukládá místostarostovi města před-
ložit do 03.05.2007 rámcovou fi nanční a technickou 
rozvahu akce.

Vodovodní přípojky
Usnesení RM č. 10 - 18
RM schvaluje výplatu peněz a požadavek uhradit 
dlužnou částku za zřízení vodovodní přípojky, dle 
předloženého seznamu. 

Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 10 - 19
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve 
městě na měsíc duben 2007, dle předloženého 
návrhu.

IV. Informace 
RM dále projednala tyto informace:
-  pozvánka na slavnosti piva do Eibau
-  řídící výbor 19.03.2007 - KCČŠ 
-  nabídka umístění vývěsní skříňky ZO KSČM
-  žádost romského sdružení Čačipen o pronájem 
 nebytových prostor Masarykova 4
-  brožura o. p. s. České Švýcarsko - profi l společnosti a 
 skládací desky
-  žádost Květuše Chvátalové a Petra Špůra o 
 vyřešení stavu kolem objektu Vlčí Hora č. p. 84
- vyjádření MěÚ k předprojektové přípravě akce
 sportovně relaxační a regenerační objekt Vlčí Hora 
   č. p. 84

RM dále projednala tyto zápisy z výborů a komise:
-  fi nanční ze dne 21.3.2007
-  kontrolní ze dne 22.03.2007
-  kulturní ze dne 04.03.2007
-  právní ochrany dětí ze dne 20.03.2007
 

Místostarosta města:                         Starosta města: 
Jan Fiala  Ing. Zbyněk Linhart

MASÁŽE K VÁM 
DOMŮ

 NABÍDKA: masáž krční páteře
                       zad, horních končetin,
                       dolních končetin
                       celková masáž

OBJEDNÁVKA: p. Heenová 15 – 18 hod.
  mob.: 602 876 631 

HLEDÁTE MOŽNOSTI JAK ŘEŠIT 
SVÉ BYDLENÍ NEBO FINANČNÍ 

PROBLÉM?
VYUŽIJTE SLUŽEB 

HYPOTÉČNÍHO MAKLÉŘE 
ZDARMA.

Informace C.K.POHODA,s.r.o.
Tel.:412 331 300

e-mail: info@ckpohoda.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Ondřej Zan

Nábytek na míru - kuchyňské linky se  
   spotřebiči
 - vestavěné skříně
 - dětské pokoje
 - kancelářský nábytek
2. Polské armády 186/54
408 01 Rumburk
tel./fax:  412 331 537
mob:  774 199 738
IČO:  719 36 670

e-mail: truhlarstvi.rbk@seznam.cz
www.truhlarstvi-zan.vyrobce.cz 

+ 
Prodej na splátky

Našim cílem je spokojenost zákazníka,
kterému bude dlouho sloužit náš 
nábytek dle jeho přání- vestavěná skříň, 
renovace kuchyňské linky, kancelářský 
nábytek, dětské pokoje.
Konzultace zakázky, zaměření projektu 
a návrh projektu včetně cenové nabídky 
poskytujeme zcela zdarma.
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bohatství a pestrost, typické druhy, obsah 
živin) a způsob obhospodařování plochy.

Kdy je prováděno hodnocení?
Zhruba v polovině června, plochy v té době 
ještě nesmějí být posečeny.

Jaké ceny lze získat?
cena: 150 €
cena: 100 €
cena: 50 €

Kdy a kde jsou ceny udělovány?
16. září 2007, v rámci slavnostního vyhlášení 
vítězů na Luční slavnosti u obce Ebenheit pod 
Liliensteinem

Co je třeba udělat?
Do konce června nechat soutěžní plochu 
neposečenou, přihlásit se a vyčkat telefonátu 
poroty, která svůj příchod ohlásí předem.

Kdy, jak a kde se přihlásit?
Přihlášku zašlete poštou, faxem, e-mailem 
nebo zavolejte do 11. května 2007 na:

REGIOcentrum, o.p.s.
Máchova 1192/3
408 01  Rumburk

tel./fax: + 420 412 554  025
e-mail: infokancelar@centrum.cz

Dopis, fax či e-mail označte heslem: 
“Luční soutěž 2007“

Nepotřebujete žádný zvláštní formulář, posta-
čí uvést:jméno soutěžícího / název podniku 
- včetně adresy a tel. čísla (důležité pro mož-
nost sjednání času setkání s porotou!)
údaj o ploše (číslo parcely, katastrální území a 
zákres do katastrální mapy nebo do základní 
mapy 1:10 000)

 Spolek péče o krajinu Saského Švý-
carska a Východního Krušnohoří a REGIO-
centrum, o.p.s. ve spolupráci se Sprá-
vami CHKO Labské pískovce, NP Saské 
Švýcarsko a Informačním střediskem Národní-
ho parku Saské Švýcarsko společně vypisují již 
3. ročník soutěže, v jejímž rámci budou 
ohodnoceny přírodě blízké - ekologické způ-
soby Obhospodařování luk.
 Soutěž chce upozornit na hodnotu pest-
rých, druhově bohatých luk, jimž je věnována 
náležitá péče, tedy biotopů, které tvoří důleži-
tou krajinou součást našeho regionu. Louky 
patří k nejcennějším, ale zároveň také nejo-
hroženějším součástem krajiny Českosaského 
Švýcarska.
Soutěž bude zakončena 16. září 2007 slav-
nostním vyhlášením vítězů a předáním cen 
na Luční slavnosti u obce Ebenheit pod Lili-

Louky Českosaského Švýcarska - Luční soutěž
ensteinem

Kdo se může zúčastnit?
 Všichni soukromí uživatelé a zemědělské 
podniky všech forem.Ze soutěže jsou vylouče-
ny všechna zařízení ochrany přírody a péče o 
krajinu. Ohodnoceni budou pouze konkrétní 
uživatelé,  kteří provádějí hospodářská opat-
ření na loukách.

Jaké plochy lze do soutěže přihlásit?
Všechny louky a pastviny Českosaského Švý-
carska (v ČR území CHKO Labské pískovce, NP 
České Švýcarsko a část Šluknovského výběžku 
– území severovýchodně od silnic spojující 
Kyjov - Krásnou Lípu - Rybniště - Varnsdorf )

Co je hodnoceno?
Hodnocen je stav a vývoj plochy (druhové 
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 Ve dnech 23. až 27. dubna 2007 se v Krásné 
Lípě a Doubici uskutečnilo závěrečné setkání mezi-
národního partnerství Přeshraniční mosty. Více jak 
padesát zástupců z Velké Británie, Německa, Maďar-
ska, Rakouska a České republiky představilo prezen-
tace výstupů z mezinárodních projektů, které jsou 
zaměřeny na inovativní přístupy souvisejícími se 
vzděláváním dospělých, zlepšováním jejich uplat-
nění na trhu práce a snižováním nezaměstnanosti. 
Zároveň se partneři vzájemně seznámili s výsledky 
a konkrétními zkušenostmi z jednotlivých národ-
ních projektů. Spolupráce na mezinárodní úrovni se 
za českou stranu zúčastnili všichni partneři projektu 
Komunitní centrum Českého Švýcarska. 
 Mimo pracovních schůzek a závěrečných pre-
zentací se v bohatém programu hosté blíže sezná-
mili i s místním regionem. Komunitní centrum, 

Přeshraniční mosty v Krásné Lípě

 Patnáct absolventů dlouhodobých pracovně-
vzdělávacích rekvalifi kačních kurzů si ve středu 2. 
května 2007 v kulturním domě převzalo osvědče-
ní. Na začátek slavnostního předávání promluvil 
k absolventům místostarosta města Jan Fiala. V pro-
jevu klientům poděkoval za práci, kterou během 
roku odvedli v různých zařízeních města. „Dovolte, 
abych Vám popřál štěstí a úspěch při hledání dalšího 
zaměstnání,“ dodal na závěr. Miroslav Řebíček pak 
klientům připomněl, že je pro ně i nadále Komunit-
ní centrum otevřené a že zde, v Job poradně, mají 
možnost využívat aktivní pomoci při vyhledávání 
zaměstnání. Poté si klienti modulů Kultura a cestov-
ní ruch, Sportovní zařízení, Sociální asistence a Vol-
nočasové aktivity převzali osvědčení o rekvalifi kaci. 
Na závěr manažer vzdělávání poděkoval vedoucím 
čet, Naděždě Semelkové, Pavlíně Lesové, Antonii 
Svobodové a Drahuši Hozdekové za skvělé vedení 
klientů při odborné praxi a symbolicky jim předal 
květinu, o kterou se musí sami postarat. Projekt 
Komunitního centra Českého Švýcarska je spolufi -
nancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem.

(Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání)

Další klienti 
Komunitního centra 

získali osvědčení

 V dnešní díle si představíme modul Odpado-
vé hospodářství. Tento roční rekvalifi kační kurz byl 
sestaven tak, aby jeho absolventi znali kompletní 
problematiku odpadového hospodářství. Během 
kurzu klienti získají jak praktické, tak teoretické zna-
losti fungování sběrných dvorů a nakládání s odpa-
dem v obcích. Naučí se zásady separace odpadů, 
jejich zpracování (recyklaci), třídění a likvidaci. 
Seznámí se s problematikou nakládání, zneškod-
nění nebo uložení nebezpečných odpadů a jejich 
možným vlivem na životní prostředí. Absolventi se 
naučí nakládat s komunálním, stavebním či objem-
ným odpadem. Znalosti z odpadového hospodář-
ství klienti Komunitního centra Českého Švýcarska 
skvěle prokázali při praktických zkouškách, kdy, jak 
dokazuje náš obrázek, měli za úkol roztřídit hroma-
du připraveného odpadu. Projekt je spolufi nanco-
ván evropským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem.

Komunitní centrum představuje své 
rekvalifi kační kurzy - Modul odpadové 

hospodářství

(Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání)

Agentura Pondělí o.s., České Švýcarsko o.p.s. a Úřad 
práce Rumburk během studijních návštěv předsta-
vily své činnosti. Zároveň během studijních návštěv 
měli hosté možnost poznat nejrůznější organizace 
ze Šluknovského výběžku. Folklorní soubor Lužičan 
pro partnery připravil ukázky z českých národních 
zvyků a tanců, do kterých se hosté rádi zapojili. 
Předposlední den hosté zavítali do národního par-
ku České Švýcarsko a večer v rámci konference jim 
byli formou tzv. bus stopů představeny jednotlivé 
národní projekty. Poslední den se závěrečných 
prezentací zúčastnil senátor pan Josef Zoser a pan 
Martin Schulz starosta Doubice, kde byli meziná-
rodní partneři ubytováni. Tento projekt je spolufi -
nancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

(Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání)

 Komunitní centrum zajistilo pro budoucí 
zaměstnance domu služeb akreditovaný rekvalifi -
kační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže. 
Lektorem kurzu byl David Rozbroj a místem výuky 
byla bývalá škola na Sněžné. Účastnící kromě hodin 
nácviků masáže museli zvládnout také anatomii, 
z které skládali v závěru kurzu zkoušku. Druhou 
známku získali z hygieny a třetí z praktické části, 
tedy z masírování. Pět účastníků splnilo náročné 
zkoušky a odneslo si Osvědčení. Po získání tohoto 
dokladu mohou poskytovat masáže na novém pra-
covišti centra služeb, ale také jim nic nebrání založit 
si vlastní živnost. Poděkování patří lektorovi, fi rmě 
Nobilis Tilia a Římskokatolické farnosti na Sněžné za 
velice vstřícný přístup.

(Hana Volfová)

Komunitní centrum 
rekvalifi kuje 

pracovníky pro 
rekonstruované 
centrum služeb
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Úspěch Křiničánku 
v Karlových Varech

 Dne 14.4.2007 se náš krásnolipský folklorní 
soubor KŘINIČÁNEK zúčastnil Přehlídky Folklorních 
souborů z Ústeckého a Karlovarského kraje, kona-
né v Karlových Varech v hotelu THERMAL. Děti měli 
připravené Zimní pásmo, které předvedly již loni na 
Vánočním koncertě v Krásné Lípě.
 Cesta do města léčivých pramenů utíkala vel-
mi rychle. Po obědě, který následoval po příjezdu, 
začaly přípravy na vystoupení. Oblékání krojů, česá-
ní děvčat a pletení copánků-poslední zkouška a pak 
to vše vypuklo-soubory se střídaly jeden za druhým 
a když přišla řada i na náš KŘINIČÁNEK, tréma byla 
opravdu velká, ale naši chlapci i děvčata své vystou-
pení zvládla velmi dobře. Po skončení přehlídky 
následovala porada všech vedoucích, aby zhod-
notili vystoupení jednotlivých souborů a posoudili 
jejich výkony. Naše připravené pásmo hodnotili 
vesměs kladně, proto jsme doufali, že by mohlo být 
umístění našich dětí v horní polovině výsledkové 
listiny. Odborná porota ohodnotila náš výkon na 
skvělé II. místo a my měli radost z pěkného umís-
tění našich tanečníků. Píle a snaha našich dětí pod 
dobrým vedením Hany a Kláry Brábníkových, a vůle 
ostatních, kteří pomohli při nacvičování a dopro-
vodu našeho souboru, přispěly k tomuto skvělému 
umístění.

(za soubor KŘINIČÁNEK Vlaďka Vítková)

Svátek Země v naší škole slavili celý týden
Jako již tradičně připravuje tým EVVO ( environ-
mentální výchova) na naší Základní škole Krásná 
Lípa před „Dnem země“ projektový týden . Každý 
žák, každá třída, každý ročník si tak může zažít a na 
vlastní kůži prožít mnoho aktivit, které mají jedno 
společné – přírodu.
 Mnoho akcí by se nemohlo uskutečnit, nebýt 
nezištné pomoci našich partnerů, kterým jde o stej-
nou věc – vychovat generaci, která bude k přírodě 
šetrná a bude jí rozumět. Pan Nagel z NPČŠ inspi-
roval žáky šestých ročníků, jak se správně chovat a 
pomáhat NPČŠ, paní Petráčková z OPS ČŠ s osmáky 
zajímavou formou probrala EKOznačky, pan Bezek 
z ČSOP ukázal třeťákům, čtvrťákům a páťákům 
jak přírodní národy a především indiáni uměli žít 
v naprostém souladu z přírodou a také to na Terén-
ní základně názorně předváděl, pan Dastych far-
mář z Krásného Buku zase prvňáčkům a druhákům 
vysvětlil a ukázal jak v přírodě přicházejí na jaře na 
svět mláďata například jehňátka. A samozřejmě 
proběhly akce pro celou školu. Upravovalo se a uklí-
zelo v okolí školy, deváťáci pomohli v NP s výsad-
bou stromků, navštívil nás Ptačí dům pro zraněné  a 
opuštěné dravce, kdy v tělocvičně ukázala ošetřo-
vatelka, jak tito dravci žijí a co všechno umí.
 Poprvé byla zařazena také umělecká část, kde 
nejlepší recitátoři a zpěváci vybraní z třídních kol 
soutěžili v kulturním domě před svými vrstevníky 
na téma – „Inspirace přírodou“. Vrcholem pak byla 
vlastní tvorba na toto téma. Překvapivě se sešlo 
34 prací a většina z nich byla velmi zdařilá. Určitě 
budou dále publikovány i mimo školu.
 Samozřejmě žáci dostali také podle ročníků 
úkoly, které měly podle věku rozvíjet jejich znalos-
ti a vědomosti o přírodě pod společným názvem 
– „Všeho s Mírou“ podle metodiky ekologického 
sdružení Tereza. Takže prváčkové si hráli s vodou a 
u vody, druháci zkoušeli, jaké to je pěstovat rostliny, 
třeťáci si každý našel svůj strom, čtvrťáci si udělali 
zahradu za oknem, páťáci poznávali přírodu vše-
mi svými smysly,šesťáci tvořili z přírodních mate-
riálů biosochu, sedmáci udělali vědecký výzkum 
přírody naší oblasti a osmáci vyhledávali ve všech 

mediích přírodní tématiku a výslednou práci výstiž-
ně nazvali – „Týden na zelené planetě“. Projektový 
týden byl symbolicky zakončen na Terénní základ-
ně přírodovědnou soutěží „Zlatý list“ a programen 
pro veřejnost u příležitosti „ Dne Země“. Shrnuto 
a podtrženo,pracovalo se na projektech nejen 
v hodinách prvouky, přírodopisu a přírodovědných 
vycházkách, ale také v českém jazyce, informatice, 
komunikačních dovednostech, výtvarné a hudební 
výchově.
 Popsat detailně všechny aktivity na tak malém 
prostoru nejde. Důležité však je, že jsme zase pozna-
li a prozkoumali další oblasti naší krásné přírody. 
Poděkování patří všem – dětem, učitelům a hlavně 
dobrovolným lektorům ( pomáhali bez nároku na 
honorář!!!). Nu a neuplyne mnoho vody a na naší 
škole bude probíhat další projektový týden – tento-
krát nazvaný „ Týden pro životní styl“. 

(Miroslav Brabník, koordinátor EVVO ZŠ Krásná Lípa)

Den Země s krásnolipskými školáky slavili i Němci
 Dny 20.-21. dubna jako každoročně patřily ve 
škole oslavám Dne Země. A taky jako každý rok i 
letos nás navštívili naši přátelé z Neukirch.
 Po vystoupení z autobusu nás nepozdravili kla-
sickým „Hallo“ ale „Hody, hody“ jako vzpomínku na 
pobyt o Velikonocích. A pak už následovali pracovní 
činnosti spojené s tématikou Dne Země. Dopoled-
ne měli žáci za úkol vyplnit pracovní listy, které se 
týkali zvířat, protože odpoledne je čekala návště-
va v ZOO Děčín. Tady se rozdělili do dvou skupin. 
Zatímco jedna prohlížela expozice zvířat, druhá si 
vyslechla přednášku na téma „zvířata a stopy“. Ke 
konci ještě zbyl čas na návštěvu Rajské zahrady s 
expozicí tropických rybiček a plazů. Po návratu do 
školy a vydatné svačině přišel čas i na sportování na 
Hauserce. Ale už večer čekal žáky další úkol. Ztvár-
nit pomocí pantomimy vylosované zvíře. Nejdříve 
se všichni obávali jak zvládnou daný úkol, nakonec 
ale pantomima sklidila největší úspěch.
 Na sobotu dopoledne byl připraven další úkol 
– výroba mapy světa s názvem „Zvířata světa“.  Všich-
ni stříhali, lepili, dohadovali kde dané zvíře žije a jak 
se vlastně jmenuje, protože jak už je naším zvykem 
všechno je dvojjazyčné. Úkol byl splněn a po výbor-
ném obědě ve školní jídelně již nezbývalo nic jiného 
jenom se rozloučit. Tak zas jednou ahoj a uvidíme se 
30. května, kdy žáci z naší školy vyrážejí do Neukirch. 

(Marie Štubňová, Eva Salovová)
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Tradiční symbol jara zdobí Krásnou Lípu
 Tradiční symbol jara, staročeskou májku, v 
předvečer 1. května opět v Krásné Lípě vztyčili čle-
nové folklórního souboru Lužičan spolu s místními 
hasiči. Vedle tohoto zvyku se tu snaží dodržovat i 
jiný zvyk, který vedoucí Lužičanu Naďa Semelková 
objevila v archivu. „Jde pravděpodobně o zvyk, kte-
rý se v minulosti udržoval v Sudech a tím je obtáče-
ní májky pestrobarevnými pentlemi,“ vysvětlila.  Po 
vztyčení máje, jejíž špička byla ozdobena pestroba-
revnými pentlemi, členové souborů Lužičan a Kři-
ničánek všem přítomným divákům zahráli, zazpívali 
a zatancovali. Po předvedené veselici se všichni ve 
společném průvodu odebrali k připravené čaroděj-
nické hranici a připomněli si další živý zvyk posled-
ního dubnového dne, pálení čarodějnic.

(vik)

O vítězi nerozhodoval čas, ale jeho znalosti
 Ne čas, ale pouze znalosti rozhodovaly o vítězi 
pětatřicátého ročníku krajského kola přírodovědně-
ekologické soutěže Zelená stezka – Zlatý list.
 Na ekologickou základnu Buk, kde se sou-
těž konala, se sjelo přes sto dvacet dětí z Ústí nad 
Labem, Krupky, Stráže pod Ralskem, Dolního Pod-
luží a domácí Krásné Lípy. Soutěžící děti byly roz-
děleny dvou kategorií a čtyřiačtyřiceti hlídek a na 
téměř tříkilometrové trati na ně čekalo deset stano-
višť, na nichž se prověřovaly jejich znalosti z botani-
ky, ekologie, zoologie a ochrany přírody. „Připravené 
otázky se opíraly o učivo základní školy, některé ale 
zašly i nad jeho rámec, aby si děti nevystačily pouze 
s tím, co se nabifl ovaly, ale aby prokázaly skutečnou 
znalost věci,“ zdůraznil jeden z organizátorů soutěže 
Jaroslav Černý.
 A děti znalosti opravdu měly, o vítězích v jed-
notlivých kategoriích totiž rozhodovaly jen nepatr-
né detaily. „Soutěž je sice otevřená všem dětským 
kolektivům, ale většinou se jí účastní děti, které mají 
zájem o přírodu, ekologii a životní prostředí,“ podo-
tkl Jaroslav Černý.
 A stejně jako v loňském roce i letos si se zálud-
nostmi připravených otázek nejlépe poradili Výři ze 
Stráže pod Ralskem. Členové tohoto sdružení s pře-
hledem zvítězili v mladší i starší kategorii a Ústecký 
kraj budou reprezentovat v národním fi nále.

Taneční odpoledne 
pro seniory

 V sobotu 28. dubna se od 14. do 19. hodin 
konalo v krásnolipském kulturním domě tradiční 
Taneční odpoledne pro seniory.
 Posedět, popovídat, zatančit i zazpívat si sem 
přišlo téměř 100 nejen krásnolipských návštěvníků, 
kterým neúnavně vyhrávala kapela Peleton ze Šluk-
nova.
 Celé odpoledne připravil Sbor pro občanské 
záležitosti spolu s personálem kulturního domu a 
fi nančně tuto akci zajistilo ze svého rozpočtu město 
Krásná Lípa.
 Stalo se již tradicí, že tento kulturní „sváteček“ 
se vždy setkává s velkým ohlasem svých hostů a ke 
cti všech pořadatelů tomu nebylo jinak ani poslední 
dubnovou sobotu roku 2007. 
 Poděkování proto patří všem pořadatelům i 
návštěvníkům.

(jf )

 Přírodovědně-ekologickou soutěž připravilo 
Sdružení dětí a mládeže Tilia v Ústí nad Labem a 
krásnolipský Český svaz ochránců přírody Tilia.

(vik)

Na padlé vojáky v obou světo-
vých válkách 3. května vzpomněli 
také Krásnolipáci. Při pietním aktu 
na městském hřbitově s krátkým 
programem vystoupil i pěvecký 
sbor Lipka.
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Na koloběžkách 
závodily nejen děti

 Že děti a koloběžky patří k sobě nikoho asi 
nepřekvapí. Ale že dětskou koloběžku může kočí-
rovat i dospělý, si ještě nedávno mnozí dospělí z 
Krásné Lípy představit už ani nedovedli. Ovšem jen 
do té doby, než se učitelky z Mateřské školy Sme-
tanova v Krásné Lípě rozhodly uspořádat společné 
klání v jízdě na čas vytyčenou tratí na koloběžkách. 
Na školkové zahradě tak byli k vidění dost nesouro-
dí závodníci, děti a jejich rodiče na malých dětských 
koloběžkách. A nutno dodat, že rodiče se rozhodně 
zahanbit nenechali a do soubojů o čas se vrhli se 
stejnou vervou a chtíčem vyhrát jako jejich potomci. 
Koloběžku nakonec nejlépe ovládli, trasu nejrychle-
ji projeli a prvními králi krásnolipské Koloběžkyjády 
se tak stali syn a otec Tomášek a Martin Rýzlerovi. 

(vik)

Škola naruby
 I tak by se dala nazvat naše další návštěva ve 
škole ve večerníčkové třídě 1.B p. uč. Škytové.
 Slovo dalo slovo při poslední návštěvě a před-
školáčci si na vlastní kůži šli vyzkoušet jaké to je 
doopravdy sedět ve škole a učit se.
 Prvňáčci nám přenechali svá místa v lavici a 
zvědavě okukovali dění zezadu...Paní učitelka již 
mohla začít s učením  a rozdáváním úkolů – počítá-
ní, poznávání písmenek,psaní, to vše stihli budoucí 
školáčci za vyučovací hodinu. Své vědomosti dávali 
jaksepatří najevo – samozřejmě jak jinak než pocti-

vým hlášením a tak se z uličníků rázem stali beránci 
se zády rovnými jako pravítko a důležitým výrazem. 
Holčičky zas rozechvěle brebentily se sousedkou v 
lavicích a vzájemně si po očku porovnávaly výsled-
ky…Nu, prostě všichni vypadali, jako že do lavic 
patří již odedávna...My víme, že si ještě pár měsíců 
musejí počkat, než zazní první zvonění, ale díky 
laskavému přijetí prvňáčků a p. učitelek bude jistě 
vstup mezi ty „velké“ děti bez zbytečných slziček.My 
jim za to děkujeme.

(Za MŠ Smetanova D. Lehoczká)

Dárky, které potěší...
 Každý z nás byl někdy dítětem a tak si doza-
jista ještě vzpomene na dobu, kdy věci, které jsou 
pro dospělé bezcennými maličkostmi, mají pro děti 
hodnotu pokladu...
 Život ve školce se vlastně neustále točí právě 
kolem takovýchto „ malých pokladů „ a naše sbírka 
neobvyklých věcí se rozrůstá právě díky dospělá-
kům, kteří se tak trochu vrátili do dětských let a kou-
kají na svět právě jejich očima. A tak se stane, že už 
vůbec nevidí obyčejnou špulku od nití,ale krásnou 
loutku, která z ní může vzniknout, či super obrázek 
z víček od PET lahví, nebo pěkné auto z obyčejné 
papírové krabičky. Takovéto dárky mají daleko vět-
ší hodnotu než se zdá , učí děti nejen tvořivosti a 
fantazii, ale zároveň zužitkování i obyčejných věcí, 
které jinak skončí v odpadkovém koši, čímž u dětí 
rozvíjíme i ekologické cítění.
 Těší nás, že rodiče s námi takto spolupracují a 
chtěli bychom jim tímto vyjádřit díky. Děkujeme 
za všechny sponzorské dary, které dětem zpestřují 
jejich mimoškolní akce, fi rmě Waldin s.r.o. za fi nanč-
ní sponzorský dar, p. Kratochvílové za zprostředko-

vání a fi rmě Novia za poskytnutí krásných barev-
ných punčošek, které pomůžou dotvořit úchvatné 
kostýmy k vystupování, které nám šije naše šikovná 
školnice paní Karmanová, fi rmě COLOR – TEX za 
poskytnutí látky na kostýmy a v neposlední řadě 
také fi rmě EuroTOPOZ s.r.o., která nás už nejednou 
vzala pod ochranná křídla a pomohla svařit oblíbe-
né hračky, které již nepřežili „péči“ našich čertíků, 
ale i fi rmě Stavebniny Partner, jež se nám stará o pří-
děl písku do pískoviště. Velmi si ceníme i šikovných 
rukou našich rodičů, jakými jsou například rodina 
Caklova, která už nám zhotovila nejednu důležitou 
pomůcku a všech těch, kteří jsou stále připraveni 
pomoci.
 Je příjemné vědět, že všem těm „dospělákům“ 
stojí ta trocha úsilí za to, aby děti byly spokojené a 
možná, že by se  od dětí  slušela i pořádná pusa na 
čelíčko!
 Takže – za všechny dětičky ze Smetanovy uličky 
– všem pomáhajícím dospělákům děkujeme!!. 

(kolektiv učitelek z MŠ Smetanova)

Malí umělci 
vystavovali ve škole

 Že se ve školce pouze nepomalovává papír, ale 
že tam vznikají skutečná umělecká dílka se moh-
li přesvědčit všichni ti, kteří navštívili dvoudenní 
výstavu prací dětí z krásnolipských mateřských škol. 
A opravdu bylo na co se dívat. Školní třída, která 
výstavu pojala, byla plná dopravních prostředků, 
zvířátek, sluníček, postaviček, kytiček a jiných roz-
ličných děl, které vytvořily malé dětské ruce. A ti, 
kteří zaváhali a na výstavu se nestihli zajít podívat si 
mohou jen přát, že to není poslední výtvarné před-
stavení se dětí z krásnolipských mateřinek. 

(vik) 
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MĚSTSKÉ SOUTĚŽE A DOTACE JSOU OPĚT TADY
„Město plné květin“
 Stává se již tradicí, že rada města vyhlašuje 
soutěž pro naše občany pod názvem „Město plné 
květin“. Také letos bylo  na 11. radě města  schvále-
no vyhlášení této soutěže.Přinášíme Vám zkrácená 
pravidla pro přihlášení do této soutěže: 
 Účastníkem se může stát každý občan vlastnící 
na území města Krásná Lípa a v přilehlých osadách 
dům k trvalému či rekreačnímu bydlení. Platí to i 
pro obyvatele žijící v panelové zástavbě. 
 Do soutěže se mohou přihlásit sami vlastníci 
vyzdobených domů, oken či balkonů nebo mohou 
své spoluobčany přihlašovat sami obyvatelé města 
Krásná Lípa a okolních osad tím, že vyplní anketní 
lístek, který bude k dispozici na městském úřadě a 
na Informačním středisku.
 Tento anketní lístek se pak odevzdá na Měst-
ském úřadě – v podatelně nebo na odboru výstav-
by, investic a ŽP v termínu od 15.6. 2007 do 31.8. 
2007. Na základě této přihlášky budou pořízeny 
fotografi e, ze kterých poté vybere komise cestovní-
ho ruchu tři skutečně nejkrásněji vyzdobené byty, 
domy nebo balkony.
 Vítězové mohou získat fi nanční odměnu ve výši 
do 3 000,- Kč!!

Pozor!! Anketní lístky jsou slosovatelné a vylosovaní 
občané získají drobné dárky.
 Do soutěže budou zařazeni pouze ti občané, 
kteří nemají závazky vůči městu Krásná Lípa – dluhy, 
nesplnění ohlašovací povinnosti apod.
 Na odměnu není právní nárok, udělení závisí  
na výsledku rozhodnutí příslušné komise. 

Dotace na opravu střechy, plotu nebo fasády
 Také letos se v rozpočtu města našla částka 
100 000,-Kč na pomoc těm z Vás, kteří chtějí zvelebit 
svůj domov. Tato částka je určena na rekonstrukce 
střech, fasád a plotů. Žádost  o dotaci můžete získat 
na odboru výstavby, investic a životního prostře-
dí Městského úřadu Krásná Lípa. Po splnění všech 
podmínek schválených na 11. zasedání rady města 
můžete získat tuto dotaci. Maximální částka může 
dosáhnout až 10 000,-Kč.

(K. Mareš, Odbor výstavby, investic a životního 
prostředí MěÚ K. Lípa)

Policisté zavítali i mezi malé děti
 Ve čtvrtek 3.května navštívil naši školku ve 
Smetanově ulici příslušník Policie České Republiky 
praporčík pan Hampl, který pracuje na obvodním 
oddělení v Krásné Lípě.
 I přesto, že každé dítě určitě příslušníka policie 
již několikrát vidělo, když vstoupil ve své uniformě 
vybavené vším, co ke své práci potřebuje ( pouta, 
odznak, zbraň) do třídy, ztuhly dětem rysy ve tvá-
řích a s nadšením čekaly, co se bude dít. Pan pra-
porčík se dětem představil, řekl jim, kde a s kým 
pracuje, jak se má správně prokázat průkazem- ten 
dětem ukázal a začal dětem vyprávět o bezpečnosti 
silničního provozu, jak se má správně jezdit a jak ne- 
děti ihned reagovaly a oznamovaly příslušníkovi jak 
jezdí třeba jejich tatínek, že jezdí a rychle a že se jim 
nechce poutat v autě a že když předjíždí, tak vůbec 
nebliká!!!!!!
 Dozvěděli jsme se toho spoustu jak od pana 
Hampla, tak především od dětí, které si rozhodně 
nenechaly nic pro sebe. 
Součástí povídání byla i zmínka o tom, jak má být 

vybaveno kolo, do kdy musí jezdit děti v doprovodu 
a od kdy smí jezdit samy, kde všude můžou jezdit, 
jak se mají chovat při změně směru jízdy a nechy-
bělo poučení o helmě. Zároveň jsme si děti vyzkou-
šeli ze znalosti dopravních značek. A musím podo-
tknout, že nám rozhodně neudělaly ostudu!!
 Děti byly ze všeho doslova unešené. Nejvíc ze 
všeho je však zaujala neprůstřelná vesta, kterou si 
nejen prohlédly, ale ti odvážnější si ji i zkusili!!!!Sice 
se jim pod její váhou málem podlomila kolena, 
ale ten zážitek za to rozhodně stál!!! Samozřejmě 

nesmím zapomenou na policejní zbraň, na kterou 
si směly děti pod přísným dohledem i sáhnout!
 Zároveň si mohly sáhnout na obušek (tzv.tom-
fu), bylo jim vysvětleno, kdy se smí použít, na pouta 
a refl exní vestu. Děti byly velice zvědavé, ale pan 
praporčík Hampl jim ochotně na všechny dotazy 
odpověděl. Velkou radost udělaly dětem refl exní 
pásky, které jim věnoval. Rády bychom mu touto 
cestou za jeho čas věnovaný dětem poděkovaly. 

(Za kolektiv MŠ Smetanova M.Alferyová)

Ovšem nejen policisté navštívili Mateřskou školu ve 
Smetanově ulici. Před nedávnem se tu děti seznámi-
li i s jinými „policisty“, bez kterých by se ti opravdoví 
v některých případech jen těžko obešli. Proto mezi děti 
zavítali policejní psovodi se svými čtyřnohými pomoc-
níky a předvedli jim něco z výcviku služebních psů.   
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Tip na výlet Českým 
Švýcarskem 

s využitím veřejné 
dopravy

 Výlet začneme tam, kde jsme minule skončili, 
v Kyjově. Sem nás pohodlně odveze autobus z krás-
nolipského náměstí sedm dní v týdnu ráno po půl 
deváté.
 Na začátku Kyjovského údolí se napojíme na 
naší známou Köglerovu naučnou stezku Krásnolip-
skem a vydáme se přes tzv. Kořalečné stráně pří-
jemnou vyvýšenou cestou okolo původních bělidel 
smíšeným lesem s názornými ukázkami Lužické-
ho přesmyku v podobě tzv. Tektonických zrcadel 
v kamenech. Na křižovatce lesních cest „U dvou 
buků“ mineme upravený Englův pramen, staneme 
pod zajímavým skalním útvarem s romantickým 
názvem „U milenců“, u kterého si můžeme dát při-
nesenou svačinu, neboť občerstvení je ještě daleko.
 Vydáváme se dál, abychom okolo dávných 
žulových a permských usazenin došli až do Vlčí 
Hory, která je jedním z nejdůležitějších míst na trase 
naučné stezky. Zajímavosti stezky v osadě Vlčí Hora 
necháme opět na příště a zatím se vydáme k vrcho-
lu čedičové Vlčí hory.
 Po nenáročném, ani ne hodinovém výstupu 
na kopec a pokochání se rozhledy z vlčihorské roz-
hledny, kterou „opečovávají“ členové krásnolipské-
ho KČT nám nezbývá nic jiného, než si dát v jedné 
z místních hospůdek pozdní oběd a můžeme „pelá-
šit“ po žluté turistické značce do Zahrad, kde nás pár 
minut po čtvrté hodině odpolední naloží víkendový 
vlak, abychom zpět do Krásné Lípy dorazili před půl 
pátou.

(jf )

ŘÁDKY Z KRONIKY
- pokračování z čísla 300

1779 PŘES KRÁSNOU LÍPU JEL CÍSAŘ JOSEF II.
1813 OD 21.8. DO 3.9. ZDE TÁBOŘILA FRAN-
COUZSKÁ VOJSKA. VOJÁCI PLENILI A RABOVALI, 
KDE SE CO DALO A JEN  CO ODEŠLI, PŘIŠLI ZA 
NIMI DALŠÍ, POTOM RUSOVÉ, BAKŠÍROVÉ, POLÁ-
CI A PRUSOVÉ.
1825 BYLA OTEVŘENA NOVÁ ŠKOLA NA 
NÁMĚSTÍ (NYNÍ Č.1), NEJVĚTŠÍ V CELÉM OKOLÍ. 
STARÁ DŘEVĚNÁ ŠKOLA Z ROKU 1568 (PŘIBLIŽ-
NĚ PROSTOR NYNĚJŠÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY) 
BYLA ZBOŘENA.
1838 BYLA NA MÍSTĚ STARÉ ŠKOLY POSTAVENÁ 
NOVÁ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ.
1848 19.3. NA POČEST VYHLÁŠENÍ KONSTITU-
CE BYLA ZALOŽENA NÁRODNÍ GARDA NA VELKÉ 
SLAVNOSTI.
1850 1.6. VRCHNOSTENSKÝ SOUD ZŘÍDIL 
OKRESNÍ SOUD V RUMBURKU. V TÉ DOBĚ BYLO 
V KRÁSNÉ LÍPĚ 620 OBYTNÝCH DOMŮ 4 300 
OBYVATEL A TAKÉ PRVNÍ TOVÁRNA JOHAN HAM-
PF A SYNOVÉ.
1857 15. ČERVNA VYPUKL V KRÁSNÉ LÍPĚ VEL-
KÝ POŽÁR, VYHOŘELO 20 OBYTNÝCH DOMŮ, 
4 STODOLY A PŘÍSTAVKY.
1866 BYLA ZŘÍZENA C.K.POŠTA. OD ROKU 1816 
SE O POŠTU STARAL LÉKÁRNÍK JOSEF GASSNER, 
OD ROKU 1836 BYL PŘIJAT POŠŤÁK, KTERÝ PŘIJÍ-
MAL POŠTU 2x TÝDNĚ OD POŠTOVNÍHO VOZU, 
KTERÝ JEZDIL Z DĚČÍNA. 
1869 BYLA DOKONČENA SEVEROČESKÁ DRÁ-

HA DO RUMBURKA A PRVNÍ VLAK DO KRÁSNÉ 
LÍPY PŘIJEL 16. LEDNA T.R.
1864 ANTONÍN FRIDRICH ZŘÍDIL PRVNÍ TOVÁR-
NU POHÁNĚNOU PARNÍM STROJEM V DOMĚ 
Č.P. 256 (DNEŠNÍ PRAŽSKÁ UL.). V TÉ DOBĚ BYLO 
ZDE JIŽ 14 TOVÁREN A 26 OBCHODNÍKŮ ZDE 
VYROBENÉHO TEXTILU, PLÁTNA, PŘÍZE, NITÍ A 
PUNČOCH.
1870 5.6. BYLA KRÁSNÁ LÍPA POVÝŠENA NA 
MĚSTO. MĚSTSKÉ PRÁVO UDĚLIL CÍSAŘ FRANTI-
ŠEK JOSEF I.
1872 – 75 BYLA POSTAVENA NOVÁ ŠKO-
LA. STARÁ BUDOVA SLOUŽILA JAKO MĚSTSKÝ 
ÚŘAD, POŠTOVNÍ ÚŘAD, ČETNICKÉ KASÁRNA A 
SLUŽEBNA FINANČNÍ STRÁŽE.
1874 BYLA PROVEDENA REGULACE POTOKA A 
PŘES NÁMĚSTÍ BYL POTOK POPRVÉ PŘEKLENUT.
1882 BYL ZALOŽEN NOVÝ HŘBITOV NA PLOŠE 
1,76 ha A VELKÝ PARK ZA HŘBITOVEM 10 ha.
1877 – 8 BYL ZALOŽEN PARNÍ PIVOVAR. 
CELÉ NÁMĚSTÍ BYLO VYDLÁŽDĚNO. VILA HILLE 
(DNEŠNÍ „ZÁMEČEK“) BYLA DOSTAVĚNA I S VEL-
KÝM PARKEM.                             Pokračování příště.

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.

KVASKA

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

LUŠTÍME SE 
ZÁKLADKOU

  - Zem pis mám ráno a angli tinu

     odpoledne. 9.00   ______________
10.00  ______________

 - D jepis není 1.hodina, ale je p ed 11.00  ______________
   hudební výchovou a p ed ob dem. 12.00  ______________
    13.00        OB D
 - Matematika je hned po výtvarné výchov 14.00  ______________

15.00  ______________
 - Hodiny v 11 a v 15 za ínají na H a M.

Zamotaný rozvrh
Změnil se mi rozvrh a nemám tušení, jak jdou předměty 
po sobě. Dokážeš přijít na to, kdy mám jakou hodinu?

Nelly Strobachová 8. A

Řešení z minulého čísla: AUTOBUS jede na levou stranu, protože autobus má nástupní dveře vpravo a 
na obrázku nejsou vidět, takže jede doleva.
Volnou vstupenku do kina v Krásné Lípě si v podatelně MěÚ Krásná Lípa u pí. Loukotové může vyzved-
nout Ondřej Mráz z Rybniště. 
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