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Po náročné rekonstrukci, kterou prošel tzv. dům 
chovatelů v minulých dvou letech, přichází okamžik, 
kdy začne sloužit veřejnosti. Výstavu drobného hos-
podářského zvířectva zde však již hned tak nenajde-
me.

Pro návštěvníky z řad místních, turistů a dalších 
návštěvníků města je připraveno téměř 30 lůžek ve 
vkusně zařízených pokojích, špičkově vybavená po-
silovna, sauna, solárium. Kvalifikovaným personálem
zde budou  poskytovány i masáže, ať již klasické či 
různé speciální.

V přízemí jsou připraveny prostory pro galerii Čes-
kého Švýcarska, která se přestěhuje ze stávajícího in-
formačního střediska na náměstí. Zároveň zde bude 
k dispozici malý restaurační provoz.

Celý dům byl rekonstruován a vybaven nákladem 
32 mil. Kč a byl z 90% spolufinancován ze strukturál-
ních fondů EU a státního rozpočtu ČR.

Byl tak zachráněn chátrající tovární objekt a mimo 
jiné vytvořeno sedm nových pracovních příležitostí.

Otevřeno bude od 3. 7. 2007, na úterý 10. července 
(od 14,00 do 18,00 hod.) je pak připravován den ote-
vřených dveří, kdy si bude moci veřejnost celý dům 
prohlédnout a to vč. zázemí, které bude jinak nepří-
stupné.

Celé zařízení bude provozováno městem prostřed-
nictvím nově zřízené příspěvkové organizace Relax 
Krásná Lípa.

Telefonické objednávky ubytování či služeb je 
možné zasílat na e-mailovou adresu frycova@krasna-
lipa.cz, od 2. 7. 2007 bude k dispozici i telefonní číslo 
412 331 262. J. Kolář
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Továrna – dům volného času se otevírá

Příští číslo Vikýře vyjde  
v úterý 10. července

Projekty
versus lidé

Od počátku července bude nám všem, kteří 
v Krásné Lípě žijeme a také našim hostům sloužit 
další zařízení, vybudované z investičních projektů 
města.

Továrna – dům volného času nabízí ve svém pří-
zemí klub pro příjemné posezení s občerstvením, 
první patro je vyhrazeno fitness centru s posilov-
nou a veškerým zázemím, ve druhém patře nalez-
nou zájemci saunu a prostor pro masáže a v ostat-
ních prostorách domu je k dispozici ubytovna na 
velmi solidní úrovni.

V blízké době bude zprovozněno také solárium 
a od září začne fungovat i poslední zařízení domu, 
výstavní galerie v druhé části přízemí.

Celá kompletní rekonstrukce domu byla součás-
tí investičního projektu Centrum Českého Švýcar-
ska, který občanům, chalupářům i návštěvníkům 
města přinesl také Köglerovu naučnou stezku 
Krásnolipskem, Sportareál Českého Švýcarska, 
cyklostezky ve městě a během podzimu bude do-
končena i poslední stavba projektu, Dům Českého 
Švýcarska na náměstí, ve kterém bude mj. infocen-
trum, interaktivní expozice regionu, učebny pro 
vzdělávací programy, sídlo a zázemí o.p.s. České 
Švýcarsko, ubytování studentů vzdělávacích pro-
gramů apod.

Je velmi příjemné vidět, že investiční projekty 
podpořené městským, státním i evropským roz-
počtem začínají sloužit lidem a poděkování jistě 
náleží celému realizačnímu týmu projektu v čele se 
starostou Zbyňkem Linhartem.

Nyní záleží na nás všech, zdali ty projekty doká-
žeme využívat, tak tedy hurá do lesa na procházku 
po naučné stezce, obujme kolečkové brusle na pro-
jížďku po cyklotrase, vyražme na tenis do Sporta-
reálu, chvátejme do posilovny v Továrně, dejme si 
poté  něco vychlazeného v klubu v přízemí Továr-
ny a těšme se na prohlídku interaktivní expozice 
v Domě Českého Švýcarska na náměstí.

Jan Fiala, místostarosta města

Krásná Lípa – lepší místo pro život

Dlouhá léta šedá, neupravená parkovací plocha 
v těsné blízkosti náměstí, nedaleko rozpadající se sta-
rý tovární objekt, rybníček zarostlý a zanesený bah-
nem.To vše ohraničeno děravou dlážděnou silnicí do 
Doubic. Před dvěma lety se to vše ohradilo a začaly 
se dít věci. 

Stará továrna se otřásla doslova v základech a dnes 
září do dálky oranžovou novotou. A již brzy se každý 
bude moci podívat jakou proměnou prošla uvnitř.

Pak se vykopala obrovská jáma, tam kde na ná-
městí z nouze léta býval březový hájek. Ještě předloni 
v září jsme se do ní z tribuny dívali. Dnes je vyplněna 
rozlehlou budovou – Domem Českého Švýcarska. 

A parkovací plocha před Smetanovou č. p.2? Ta, 
kterou jsme kdysi s nadšením upravili škvárou z ne-
daleké kotelny? Tak tam vyrostlo malé autobusové 
nádraží. A rybníček opodál má opravenou hráz, nový 
přítok a bahno z něj už je na kompostu. A jakoby mi-
mochodem tam začíná nová cyklostezka. 

Tak, jak se postupně z těchto míst vytrácejí stavaři, 
střídají je zahradníci, aby místu dali konečnou fazó-
nu, tak jak jsem si za ta léta už zvykli. V podstatě stan-
dard… J. Kolář

V podstatě 
standard…

OZNÁMENÍ
„Lékárna Krásná Lípa ozna-
muje, že ve dnech 23. 7. až 
29. 7. 2007 bude provozovna 
uzavřena z důvodu čerpání 
dovolené. Děkuji za pocho-
pení a přeji krásné léto 2007. 
Mgr. Irena Matušková.“
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Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
v pondělí 2. 7. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 5. 7. 2007 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vy-
zvednout 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

RUBRIKA: Vaše otázky pro EKOPORADNU

Jaké nejznámější léčivé byliny se sbírají v červnu 
a v červenci a kdy se používají?
Počátkem léta můžeme sbírat např. květy bezu čer-
ného, heřmánku lékařského, hluchavky bílé,
lípy malolisté, měsíčku lékařského, řebříčku obec-
ného nebo listy jitrocele kopinatého. 

Příklady jejich použití: 
bez černý – nachlazení, revmatické bolesti, křeče 
zažívacího traktu, 
heřmánek lékařský – zažívací a střevní poruchy, 
záněty, nachlazení
hluchavka bílá – choroby ledvin a močového 
ústrojí, nervozita, nespavost

lípa malolistá – nachlazení, záněty, křeče
měsíček lékařský – záněty žlučníku, žaludeční 
a střevní katary, rychlejší hojení ran
řebříček obecný – poruchy trávení, žlučníkové po-
tíže, hojení ran
jitrocel kopinatý – choroby dýchacích cest, záněty 
sliznic, hojení ran

Jak se mají léčivé rostliny správně sbírat?
Léčivé byliny nesbíráme v blízkosti silnic nebo ji-

ných zdrojů znečištění přírodního prostředí.
Sbírají se vzrostlé rostliny, nezvlhčené rosou 

nebo deštěm, zdravé – nenapadené houbovými 
chorobami nebo nepoškozené okusem zvěře. Ne-
smí být znečištěné prachem, chemickými postřiky, 
apod. Listy léčivých rostlin se mohou sbírat během 
celého vegetačního období těchto rostlin. Květy 
a květenství se sbírají na začátku jejich rozkvétání, 
před plným rozvitím. Pokud se sbírají plně rozkvet-
lé, při sušení se rozpadají a jejich jakost a vzhled už 
bývají narušeny.

Nasbírané léčivé rostliny dáme co nejrychleji 
sušit, aby nedošlo k jejich zapaření nebo mechanic-
kému poškození. Při nežádoucí fermentaci jinak do-
chází ke změně v obsahu a skladbě účinných látek 
v léčivých bylinách.

(Zdroj: V. Jirásek, F. Starý, F. Severa:  
Kapesní atlas léčivých rostlin)

Rádi zodpovíme i Vaše další dotazy. Volejte nebo 
pište na tel.: 412 383 246 nebo e-mail: 
ekoporadna@ceskesvycarsko.cz 

Zahradnická procházka Krásnou Lípou

Kdo si chtěl na vlastní oči a s odborným výkladem 
prohlédnout rozkvetlá či jarně zelená zákoutí Krásné 
Lípy, měl k tomu minulý týden jedinečnou příležitost. 
Ve čtvrtek 14.6. od 17 hodin se totiž uskutečnil po-
slední seminář jarního cyklu Zelených čtvrtků -  setká-
ní veřejnosti s odborníky na různá ekologická témata 
- které pořádá o.p.s. České Švýcarsko. Tento seminář  
byl uspořádán formou naučné procházky po zahrad-
nických zajímavostech Krásné Lípy. Zasvěcenými 

průvodci krásnolipskou zelení se stali pan Ing. Karel 
Hieke, přední odborník v oboru okrasné zahradnictví 
a dlouholetý architekt zahradních úprav Krásné Lípy 
a pan Jan Kolář, tajemník MěÚ Krásná Lípa, s boha-
tými zahradnickými zkušenostmi. Trasa městskou 
zelení vedla od MěÚ s ukázkou úpravy veřejného 
prostranství kolem Centra služeb se základní péčí 
o novou výsadbu. Pokračovalo se k novému Domu 
Českého Švýcarska s možností výsadby a úprav zdejší 
zeleně a stávajícího rybníčku. Dále vedla procházka 
po cyklostezce k rybníku Cimrák s výkladem o funkci 
vody v krajině, sadovnických úpravách a doprovod-
né zeleni komunikací. V městském parku u lva bylo 
vysvětleno použití půdokryvných rostlin, na měst-
ském hřbitově zmíněny důvody jeho rekonstrukce 
a volba druhové skladby dřevin. Příjemná naučná 
procházka byla zakončena v lesoparku s prohlídkou 
stanovišť naučné Koglerovy stezky, geologické expo-
zice, rybníčku a celkového řešení lesoparku s mno-
ha půvabnými průhledy. Dvouhodinovou naučnou 
procházku absolvovalo na 20 nadšených účastníků 
(nejen z Krásné Lípy a okolí, ale i ze vzdálenějších 
míst, např. ze středních Čech nebo z Písku), kteří se 
dozvěděli spoustu zajímavostí z historie i současnosti 
zahradnických úprav a výsadby zeleně v Krásné Lípě. 
Závěrem nezbývá než ještě jednou jménem všech 
zúčastněných velice poděkovat panu Ing. Karlu Hie-
kemu a panu Janu Kolářovi za neobyčejně poutavý 
výklad a příjemnou realizaci této naučné procházky 
zahradnickými zajímavostmi Krásné Lípy a společ-
ně si přát, aby se v dohledné době opět uskutečnila 
podobná akce, jako ta, kterou byl zakončen jarní cyk-
lus Zelených čtvrtků. Pro zájemce připomínáme, že 
podzimní Zelené čtvrtky se již připravují  a veřejnost 
o nich bude včas informována.  (vik)

Od 1. 9. 2007 pronajmeme  
renovované kancelářské prostory 
v Domě služeb (Krásná Lípa, Masaryko-
va 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 administra-
tivní účely, lze pronajmout více nájem-
cům, popř. včetně zánovního vybavení. 
Cena za m2 je 50 Kč/měs., při dlouho-
dobějším pronájmu možná sleva.
Informace, domluva prohlídky: 
J. Nováková: 
jana.novakova@ceskesvycarsko.cz  
tel.: 412 383 000

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 mobil: 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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ČESKÉ ŠVÝCARSKO V KOSTCE. Pěší výlet s prů-
vodcem, který Vás provede nejen malebnou kraji-
nou Českého Švýcarska z údolí říčky Kamenice až 
po skalní vyhlídku hradu Šaunštejn, ale seznámí 
Vás i s historií, architekturou i přírodou tohoto re-
gionu. Vhodné pro rodiny s dětmi. Trasa: Jetřicho-
vice – Dolský mlýn – Vysoká Lípa – Zámecký vrch 
– Šaunštejn. Doba trvání: 5 hod., 8 hod., termín: 7. 
7. 2007 sraz v Jetřichovicích (autobusová zastávka), 
kontakt a přihláška: Informační středisko Českého 
Švýcarska v Krásné Lípě 412 383 413 nebo Děčíně 
412 512 046, informace@ceskesvycarsko.cz. Více in-
formací: www.ceskesvycarsko.cz.
ZÁMECKÉ SLAVNOSTI. V sobotu 30. června od 9.30 
do 20.00 se na zámku ve Šluknově koná slavnostní 
otevření jeho prvního patra. Na programu jsou do-
bové renesanční tance v dobových krojích, loutko-
vé divadlo pro děti, ukázky výcviku dravých ptáků, 
Řád Černých rytířů a historický šerm, dobová hudba 
a pěvecký sbor Salve Radix z Mikulášovi a mnoho 
dalšího. Po celou dobu zámeckých slavností bude 
rovněž k vidění výstava historických fotografií
města v zámku, historické trhy a v neposlední řadě 
si budete moci zámecké prostory i prohlédnout. 
Vstupné: 20,- Kč, děti zdarma, vstupenka bude mít 
podobu hliněné mince s motivem zámku.

Pozvánky
Žáci krásnolipské základní školy pod vedením 

svých učitelů Miroslava Brabníka a Petra Karmana 
přesvědčivě zvítězili ve středu 20.6.2007 při konání 
Sportovních her Tolštejnského panství, pořádaných 
Svazkem obcí Tolštejn, jehož je město Krásná Lípa 
členem.

Tým našich čtyřiadvaceti žáků, složený ze všech 
věkových kategorií a školních tříd obhájil ve spor-
tovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou loňské ví-
tězství, když za sebou nechal družstva Varnsdorfu, 
Horního Podluží, Dolního Podluží, domácího Jiřetí-
na pod Jedlovou, Chřibské a Rybniště.

Soutěžilo se v disci-
plínách: přehazovaná, 
minigolf, kopaná, hod 
na koš, sprint a chůze 
po kládě nad bazénem.

Dík za to, že putovní 
pohár se vrací na čest-
né místo v ředitelně 
naší ZŠ patří všem sou-
těžícím i zmíněným pá-
nům Brabníkovi a Kar-
manovi.

Zbývá jen popřát 
naší „základce“ hodně 
štěstí i v dalších roční-
cích her tak, abychom 
ten zmíněný putovní 
pohár už nikdy nemu-
seli vracet!

(jf )

Krásná Lípa ovládla Sportovní 
hry Tolštejnského panství

V rámci 4. ročníku rockového festivalu Letnice 
Vlčí Hora 17. 8.-19. 8. 2007 vystoupí jedna z našich 
nejlepších big beatových kapel současnosti, skupi-
na Kabát.

Letošní festival, co se  kvality  obsazení týká na-
sadil laťku hodně vysoko, kromě zmíněných Kabá-
tů vám zahrají mimo jiné: Doga, Škwor, Krucipusk, 
Peha, Horkýže slíže, Changers, Morčata na útěku, 
Doktor P.P., Pavel Dobeš, UDG, Prohrála v kartách, 

De Bill Heads, Burma Jones, Gába al Dhába, se svou 
skvělou muzikou irští Hogs a celá další řada našich 
i zahraničních kapel.

Součástí přehlídky bude i v letošním roce velký 
dětský den s řadou atrakcí a soutěží.

Parkování a stanování je už samozřejmostí. Více 
se dozvíte na www.letnice-vlcihora.cz.

Tomáš Panenka, o.s. 
Vlčí Hora

Kabát bude na Vlčí Hoře

Srdečně Vás zveme na školní akademii, která 
se koná 28. 6. 2007 od 16.00 v kulturním domě 
v Krásné Lípě. Jistě Vás dobře pobavíme našimi 
zábavnými kousky.

V neděli 24. 6. 2007 začala v ambitech rum-
burské lorety putovní výstava „Štěpán Trochta: 
Mučedník dvou totalitních režimů“. Výstava o kar-
dinálu Trochtovi vznikla k 60. výročí příchodu 
kardinála Trochty do Litoměřického biskupství. 
Výstavu pořádají členové salesiánské kongregace, 
jejímž členem byl 17. litoměřický biskup Štěpán 
Trochta v letech 1947-1974. V Rumburku se výsta-
va zdrží do 27. 7. 2007 a poté bude představena 
v Praze.

Deset panelů o kardinálovi Trochtovi vystřídá 
v loretánských ambitech česko-německou výsta-
vu historických pohlednic, které dokumentovaly 
zaniklou podobu měst i výletních cílů Rumbur-
ska, Krásnolipska, Šluknovska a Varnsdorfska. Vý-
stavu Pohledy do minulosti nejsevernějších Čech 
připravila obecně prospěšná společnost České 
Švýcarsko a Klub českých turistů Krásná Lípa ze 
soukromých sbírek rodiny Václava Hiekeho. Výsta-
va byla financována Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

V Rumburku se výstava zdrží do 27. 7. 2007 
a poté bude představena v Praze.

Výstavu starých pohledů 
vystřídá výstava o Štěpánu
kardinálovi Trochtovi

Správa NP �eské Švýcarsko 
vyhlašuje

8. ro�ník fotografické sout�že

„Náš Národní park �eské Švýcarsko“ 

na téma: KRAJINA ZROZENÁ Z MO�E
aneb geologické zajímavosti �eského Švýcarska 

Sout�žní fotografie (pop�. CD s fotografiemi) ozna�ené jménem, 
adresou, v�kem autora a názvem snímku pošlete na adresu: Správa NP 
�eské Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa.

Obálku viditeln� ozna�te heslem „FOTOGRAFICKÁ SOUT�Ž“.

Digitální fotografie lze poslat také e-mailem na adresu: 
r.nagel@npcs.cz (do p�edm�tu zprávy napište „Fotografická sout�ž“).

Hlavní cena: digitální fotoaparát od firmy CANON CZ, s.r.o.

Zajímavé ceny �ekají i na sout�žící na 2. a 3. míst�
(nap�. výpravné fotografické publikace o p�írod�)

Uzáv�rka sout�že je 31. �íjna 2007

� Jeden ú�astník m�že do sout�že zaslat maximáln� 10 
snímk�.

� Sout�ž je ur�ena všem fotograf�m bez rozdílu v�ku.
� Kategorie: do 19 let, od 19 let. 

� Bližší informace o pravidlech na www.npcs.cz,
tel.: 412 354 048, e-mail: r.nagel@npcs.cz.

Generální partner národních 
park� �eské republiky 

Sout�ž je po�ádána v rámci projektu „Informa�n�-vzd�lávací systém v chrán�ných
územích �eského Švýcarska“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpo�tem �eské republiky. 
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V dnešním díle Vikýře si 
představíme rekvalifikační kurz
„Údržba veřejných prostran-
ství“. Absolventi tohoto kurzu 
se naučí provádět údržbář-
ské práce s motorovou pilou 
a křovinořezem, pro něž není 
potřeba mít kvalifikační stroj-
nické zkoušky. Dále se naučí 
pracovat s motorovými sekač-
kami a štěpkovačem. Všechny 
tyto stroje se naučí obsluhovat 
a provádět na nich základní 
opravy a provozní údržbu. 
Během rekvalifikace se klienti
naučí obsluhovat i další strojní 
zařízení jako je sněhová fréza, 

kompresor, rotavátor, kultivá-
tor, vyžínač a podobně. Mimo 
jiné se klienti  v kurzu učí zása-
dám svozu, třídění a zpracová-
ní komunálního odpadu. Naučí 
se udržovat veřejnou zeleň, 
veřejné osvětlení a znát zásady 
úklidu veřejných prostranství. 
V rámci kurzu se dále naučí 
opravám chodníků, plotů, zí-
dek, autobusových zastávek 
a jiných veřejných zařízení.Ten-
to projekt je spolufinancován
evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České re-
publiky. Miroslav Řebíček,

manažer vzdělávání

Ve dnech 19. a 21. 6. 2007 se v Komunitním cen-
tru uskutečnil seminář na téma Pracovní právo. 
Navštívilo jej 10 účastníků z řad laické i odborné 
veřejnosti. Semináře se jako posluchači zúčastnili 
i zástupci Úřadu Práce z Rumburku a zaměstnava-
telé z Krásné Lípy.

Jak vedoucí pracovníci, zaměstnavatelé tak i za-
městnanci různých profesí si z konaného semináře 

odnesli důležité informace vztahující se k zákoníku 
práce a novinkám z jeho nedávné novelizace. 

Tento seminář byl financován z Evropského soci-
álního fondu v rámci Iniciativy společenství EQUAL 
a státního rozpočtu ČR.

Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska

Seminář Pracovního práva v Komunitním centru 

Rekvalifikační kurz Údržba veřejných prostranství

Zhruba měsíc po ukončení prvního kola rekvalifi-
kačních kurzů, jsme s pomocí Job poradny zjišťova-
li, kolika účastníkům rekvalifikace se podařilo najít si
práci. Z celkového počtu 39 absolventů,  na volném 
trhu práce uspělo 20 lidí. Další tři rekvalifikanti při

hledání práce aktivně využívají služeb Job porad-
ny. Projekt Komunitního centra Českého Švýcarska 
je spolufinancován evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání

Absolventi rekvalifikací na trhu práce

Přestože školní rok se blíží rychlým tempem ke 
svému závěru a tak mladí hasiči ze Šluknovského 
výběžku si dali poslední dostaveníčko na soutěži ve 
Vilémově, která se konala v sobotu 16. června. Sou-
těžili v požárním útoku,která je označována jako 
královská disciplína. Této soutěže se rovněž zúčast-
nili naši mladí hasiči, kteří se na konec umístili na  
4. místě v kategorii mladších. 

Walter Heene , ved. OORM OSH ČMS Děčín

Krásnolipští mladí 
hasiči ukončili
soutěžní maratón

V prosinci 2006 byla Sdružením hasičů Čech,Mo-
ravy a Slezska vyhlášena celostátní soutěž pod ná-
zvem „Požární ochrana očima dětí“ pro rok 2007.
Na pořádání soutěže spolupracovalo i naše okresní 
Sdružení hasičů ČMS v Děčíně.Soutěž byla rozděle-
na na dvě části,a to literární a výtvarnou.

V našem městě se této soutěže zúčastnily obě 
mateřské školky a Sbor dobrovolných hasičů.Děti 
z obou našich mateřských školek obsadily v okres-
ním kole v kategorii M1 a M2 (tj. mateřské školky) 
prvé až třetí místo.Jejich práce byly zaslány k dal-
šímu vyhodnocení v rámci Ústeckého kraje.Krajské 
kolo proběhlo v měsíci květnu v Litoměřicích,kde 
naše obě školky opět kralovaly.

Umístění v krajském kole:
Kategorie M1: 
1. místo – Dominik Urban – MŠ Smetanova
2. místo – Klára Procházková – MŠ Smetanova
3. místo – Bára Myšáková – MŠ Masarykova
Kategorie M2:
2. místo – Barbora Koubková – MŠ Masarykova              

Tyto výtvarné práce uvedených autorů byly dále 
zaslány na Ústředí SH ČMS.Všem účastníkům touto 
cestou děkuji a vítězům přeji mnoho úspěchů v dal-
ších kolech a ročnících.

Walter Heene , ved. OORM OSH ČMS Děčín

Požární ochrana očima dětí pro rok 2007

Náš dětský domov v Krásné Lípě je zapojen do 
projektu Terezy Maxové a Nadace České spořitelny 
„Život rozkvétá v tvých rukou“. Jeho součástí jsou 
i Jarmarky pro šikovné ručičky. Ten letošní se konal 
v zoologické zahradě v Liberci 9.6.2007.

Díky finančnímu grantu, který nám byl poskyt-
nut, jsme nakoupili materiál, ze kterého naše děti 
vyráběly krásné výrobky, jako například malované 
svícínky a trička, náhrdelníky z korálků, obrázky, 

dekorace z vizovického těsta a další roztomilé drob-
nosti.

Sluníčkový stánek našeho dětského domova se těšil 
zájmu návštěvníků a prodávající děti s tetou měly celý 
den plné ruce práce. Pro ostatní děti to byl příjemně 
strávený den, kdy mohly kromě prohlídky samotné zo-
ologické zahrady podpořit své zaměstnané kamarády. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za podporu 
tvůrčí práce našich dětí. Tety z dětského domova

Jarmarky pro šikovné ručičky
Centrum péče o člověka 

hledá do týmu muže i ženy 
pro poradny zlepšování 

kondice a tvarování postavy. 
Rekvalifikace zajištěna.

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



strana 526. června 2007

I. Hlavní program
5. zasedání ZM
Usnesení RM č. 13 - 01
RM bere na vědomí konání 5. ZZM, které se usku-
teční 21. 6. 2007 od 17:00 hodin v zasedací míst-
nosti MěÚ. 
Hlavní body programu:
a) Zpráva o plnění úkolů 4. ZZM
b) Zpráva o odpadovém hospodářství města
c) Zpráva o sociální situaci ve městě
 
Stavba Centra Českého Švýcarska I
Usnesení RM č. 13 - 02
RM bere na vědomí situaci na stavbě Centra ČŠ, 
především ve vztahu od dodavatele stavby firmy
Konstruktiva Konsit, a. s. a další náplně projektu. 
RM konstatuje nesplnění náhradního termínu do-
končení stavby č. 1 - Infocentrum ČŠ a nesplnění 
odstranění vad a nedodělků některých staveb 
a ukládá starostovi města vyzvat dodavatele stavby 
ke zjednání nápravy. RM ukládá vedoucímu odbo-
ru výstavby a ŽP připravit návrh dodatku č. 6 k SOD 
s dodavatelem stavby řešícího mj.: 
a) termín dokončení stavby, 
b) vícepráce a méněpráce na stavbě,
c) oddělení fakturace vybavení,
d) splatnost víceprací, 
e) zaplacení významným subdodavatelům míst-
ních resp. uvedených ve smlouvě.
 
Výstavba autobusového nádraží
Usnesení RM č. 13 - 03
RM projednala stav výstavby autobusového nádraží 
ve Smetanově ulici, změny v řešení PD a související 
záležitosti vč. výsadby zeleně a ukládá vedoucímu 
odboru výstavby připravit návrh dodatku řešícího 
upřesněné provedení stavby.
 
Komunitní centrum ČS - Dohody o provedení 
rekvalifikace
Usnesení RM č. 13 - 04
RM schvaluje dohody č.2007/44/19-258, č.2007/
44/19-257, č.2007/44/19-256, č.2007/44/19-255 
s Úřadem práce v Děčíně o provedení rekvalifikač-
ních kurzů.
 
Komunitní centrum ČŠ - Dodatek smlouvy se 
Střední zdravotnickou školou
Usnesení RM č. 13 - 05
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. 2006/49/29Q 
- 160, se Střední zdravotnickou školou v Děčíně, dle 
předloženého návrhu.
 
Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 13 - 06
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Regionální 
rozvojovou agenturou Ústí nad Labem, dle předlo-
ženého návrhu.

II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 13 - 07
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 527/1 o výměře 2220 m2; k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 822/1, o výměře 155 m2; k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 820/4 část o výměře cca 10 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 534/1, o výměře 461 m2; k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1252/1, část o výměře cca 80 m2; k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 2751/8, část o výměře cca 70 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 243/1, část o výměře cca 80 m2, k. ú. Krásná 
Lípa.
 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 13 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej části st. p. č. 201 
o výměře 12 m2 a p. p. č. 253/5 o výměře 103 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa, za účelem podnikání firmě Di-
osna, s. r. o., Krásná Lípa, Smetanova 9, za podmín-
ky majetkového vypořádání přilehlého chodníku 
a ukládá Vladimíře Doškové jednat se žadatelem 
o způsobu realizace.
 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 13 - 09
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 
377, p. p. č. 375/2 a části p. p. č. 1074, vše k. ú. 
Krásný Buk, za účelem zřízení zahrady Evě a Jaro-
slavu Andertovým, Ústí nad Labem, Masarykova 
2292/150A, z důvodu zachování pro potřeby města 
a závazků vůči městu.
 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 13 - 10
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 53/6, 
o výměře 74 m2, k. ú. Vlčí Hora, za účelem podni-
kání firmě Nobilis Tilia, s. r. o., Krásná Lípa, Vlčí Hora
147, za cenu 3 700 Kč. Kupující uhradí veškeré ná-
klady s prodejem spojené.
 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 13 - 11
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 

176/1, k. ú. Krásná Lípa, Pavlu Ranšovi, Trmice, 
Chelčického 14, z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 13 - 12
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
1448/2, k. ú. Vlčí Hora Ing. Renatě Nahodilové, Pra-
ha 4, Družstevní ochoz 1304/24, z důvodu zachová-
ní místní komunikace.
 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 13 - 13
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2355 
o výměře 412 m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zříze-
ní zahrady Jiřímu a Ireně Třískovým, bytem Děčín, 
Vítova 300, za cenu 21 200 Kč (do základní výměry 
8 240 Kč, porosty 13 200 Kč). Kupující uhradí veške-
ré náklady s prodejem spojené.
 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 13 - 14
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
1159/1, o výměře 99 m2, k. ú. Krásná Lípa, za úče-
lem zřízení zahrady Erice Johnové, Krásná Lípa, 
Rumburská 6, za cenu 2 490 Kč (do základní výmě-
ry 960 Kč, nad základní výměru 1 530 Kč). Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
 
Směna pozemků
Usnesení RM č. 13 - 15
RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky část 
p. p. č. 2908, o výměře 30 m2 a část p. p. č. 2896/1, 
o výměře 85 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 
627/2, o výměře 113 m2, k. ú. Krásná Lípa.
 
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 13 - 16
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout:
p. p. č. 688/1 část; o výměře cca 500 m2, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy,
p. p. č. 733 část; o výměře cca 150 m2, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy.
 
Byty
Usnesení RM č. 13 - 17
RM schvaluje Petře Friese, Masarykova 993/2, Krás-
ná Lípa zápočet investic, vynaložených do rekon-
strukce bytu č. 4, Masarykova 993/2, Krásná Lípa 
s nájemným za byt ve výši 5 562 Kč, dle předlože-
ných dokladů.
 
Smlouva o budoucí smlouvě
Usnesení RM č. 13 - 18
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, dle 
předloženého návrhu mezi městem Krásná Lípa 
a ČEZ Distribuce, a. s.
 
Oprava komunikace
Usnesení RM č. 13 - 19
RM projednala žádost manželů Fialových, bytem 
Dlouhý Důl č. p. 295, Krásná Lípa, a doporučuje 
ZM neschválit zařazení komunikace p. p. č. 735, k. 
ú. Kyjov u Krásné Lípy do pasportu zimní údržby 
a provádět údržbu komunikace a zimní údržbu do-
savadním způsobem.

III. Různé
Směrnice č. 7
Usnesení RM č. 13 - 20
RM schvaluje změnu směrnice č. 7 pro poskytování 
a účtování cestovních náhrad, dle předloženého 
návrhu.
 
Audit grantu SROP Centrum NPČŠ I
Usnesení RM č. 13 - 21
RM schvaluje smlouvu o auditu grantu SROP Cent-
rum Národního parku České Švýcarsko I se společ-
ností AUDIT&CONSULTING, spol. s.  r. o. Příbram, dle 
předloženého návrhu.
 
PROFI-CZ, spol. s. r. o.
Usnesení RM č. 13 - 22
RM schvaluje dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 
2003/14/19-509 na vymáhání pohledávek města 
Krásná Lípa se společností PROFI-CZ, spol. s. r. o., 
dle předloženého návrhu.
 
Tělocvična
Usnesení RM č. 13 - 23
RM se seznámila s výsledkem mimořádné inven-
tarizace majetku v tělocvičně města Krásná Lípa 
ze dne 2. 5. 2007 a ukládá místostarostovi města 
předložit likvidační komisi návrh na vyřazení po-
škozeného nářadí, případně zjistit možnost prodeje 
koženého nářadí.

Výpověď smlouvy o výpůjčce
Usnesení RM č. 13 - 24
RM schvaluje výpověď smlouvy o výpůjčce č. 2007/
42/23-17 a vrácení poměrné části výpůjčného za 
klarinet ve výši 180 Kč paní Petře Vondráčkové, 
bytem Nemocniční 32, Krásná Lípa a ukládá Janě 
Gálové zajistit opravu klarinetu.

VŘ na zajištění propagační kampaně projektu 
Centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 13 - 25
RM schvaluje vypsání VŘ na zajištění naplánova-
ných prostředků propagační kampaně projektu 
Centrum Českého Švýcarska, dle předloženého 
návrhu.
 
Ředitel p. o. Relax Krásná Lípa
Usnesení RM č. 13 - 26
RM jmenuje na základě výsledků výběrového řízení 
Zuzanu Fryčovou do funkce ředitelky příspěvkové 
organizace Relax Krásná Lípa. Nástup do této funk-
ce od 1.7.2007. Pracovní poměr je na dobu určitou 
do 31.12.2008.
 
Přesídlení krajanů z Kazachstánu
Usnesení RM č. 13 - 27
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí nein-
vestiční dotace na bydlení, na rozvoj infrastruktury 
města a dalších příspěvků městu Ministerstvem 
vnitra ČŘ na zajištění bydlení krajanů na území ČR. 
RM ukládá místostarostovi města Janu Fialovi zpra-
cování příslušných žádostí.
 
Žádosti o dotace
Usnesení RM č. 13 - 28
RM schvaluje žádosti o grant z Finančního mecha-
nismu EHP a Norského finančního mechanismu
- příprava projektů a to na :
a) PD rekonstrukce a přístavba hl. budovy základní 
školy
b) výstavba kompostárny a fermentační linky
 
VŘ na projekt rekonstrukce ZŠ
Usnesení RM č. 13 - 29
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na zpra-
covatele Projektové dokumentace na rekonstrukci, 
přístavbu a využívání alternativních zdrojů energie 
hlavní budovy Základní školy v Krásné Lípě a to 
podle základní etapové studie.

Internet města
Usnesení RM č. 13 - 30
RM schvaluje realizaci rozvodů a internetového při-
pojení v objektech města,dle přiloženého rozpočtu 
a ukládá starostovi města zabezpečit jejich realizaci 
s připojením městských zařízení na jednoho posky-
tovatele.
 
Služební automobil
Usnesení RM č. 13 - 31
RM projednala problematiku případné opravy ha-
varovaného služebního automobilu města a mimo 
jiné vzhledem ke stáří vozidla (8 let) navrhuje ZM 
jeho odprodej a nákup na leasing nového obdob-
ných parametrů.
 
ČŠ 2 - Dopravní napojení motelu a kempu
Usnesení RM č. 13 - 32
RM schvaluje nabídku firmy ProProjekt s. r. o., Sta-
rokřečanská 34, Rumburk, na vypracování PD do-
pravního napojení staveb Kemp a Motel ČŠ 2, vč. 
obstarání SP.
 
Byty
Usnesení RM č. 13 - 33
RM na doporučení komise pro hospodaření s byty 
ruší vyhlášení pronájmu bytu č. 1, Křinické náměstí 
255/5, Krásná Lípa.
 
Byty
Usnesení RM č. 13 - 34
RM projednala problematiku bytového fondu 
a ukládá tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s vedou-
cím OMCS dopracovat koncept nakládání s byto-
vým fondem ve vlastnictví města Krásná Lípa.
 
Byty
Usnesení RM č. 13 - 35
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 
2004/25/17-172 uzavřené s Vladimírou Appeltovou 
na byt č. 34, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Do-
datkem se nájemní smlouva prodlouží o 1 rok.
 
Byty
Usnesení RM č. 13 - 36
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 4, Frin-
dova 979/4, Krásná Lípa, o velikosti
1 + 1 (cca 33 m2), kategorie I, kauce 5 000 Kč. Veš-
keré opravy a úpravy provede nájemce na vlastní 
náklady.
 
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 13 - 37
RM ruší usnesení RM č. 10 - 06 ze dne 29.03.2007 
z důvodu odstoupení Son Nguyena Ngoce od pro-
nájmu nebytových prostor v objektu Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa.
 
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 13 - 38
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytové 
prostory v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 
(dům služeb - bývalá prodejna Vše za 39).

Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 13 - 39
RM schvaluje pronájem bytu č. 15 v domě s pečo-
vatelskou službou
Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Sýkorová Anna, Frindova 979/4, Krásná Lípa, 
2. Veselková Věra, Pražská 261/13, Krásná Lípa,
3. Budková Margita, Masarykova 423/31, Krásná 
Lípa.
 
Výtah Továrna
Usnesení RM č. 13 - 40
RM schvaluje smlouvu o dílo na servis výtahu v ob-
jektu Pražská 506/6, Krásná Lípa s firmou Schindler
CZ, a. s., Řevnická 170/4, Praha, dle předloženého 
návrhu.
 
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 13 - 41
RM schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě na 
nebytové prostory č. 98/22/15-119, Masarykova 
246/6, Krásná Lípa s firmou Telefónica O2 Czech Re-
public, a. s., Praha 3, dle předloženého návrhu.
 
Pravidla pro pronajímání městských bytů
Usnesení RM č. 13 - 42
RM schvaluje změnu pravidel pro pronajímání 
městských bytů v Krásné Lípě, dle předloženého 
návrhu.
 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 13 - 43
RM doporučuje ZM schválit změnu výměry pozem-
ku v usnesení ZM č. 3-10/2007 ze dne 8. 3. 2007 
o prodeji části p. p. č. 1159/1, k. ú. Krásná Lípa.
 
Prodloužení termínu
Usnesení RM č. 13 - 44
RM schvaluje zařazení přihlášek na dotaci na opra-
vu fasád, střech a plotů přijatých v termínu do 31. 
5. 2007.

Železniční přejezd
Usnesení RM č. 13 - 45
RM neschvaluje přípravu a žádost o realizaci no-
vého železničního přejezdu pro zajištění přístupu 
k domu Jána Antálka a pozemkům dalších soukro-
mých osob, z důvodu velké finanční náročnosti.
 
Oprava administrativní chyby
Usnesení RM č. 13 - 46
RM schvaluje opravu administrativní chyby - výše 
doplatku za zřízení vodovodní přípojky, dle předlo-
ženého návrhu.
 
Ukončení smlouvy o poradenské činnosti
Usnesení RM č. 13 - 47
RM schvaluje ukončení smlouvy č. 2001/19/19-104, 
o poradenské činnosti, mezi městem Krásná Lípa 
a Bedřichem Walterem, IČO: 6027631 ke dni 30. 6. 
2007.
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Usnesení RM č. 13 - 48
RM schvaluje smlouvu o spolupráci v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochra-
ně mezi městem Krásná Lípa a firmou A-Z servis,
František Šefl, Švédská 2, Jablonec nad Nisou,
v předloženém znění.
 
Spolupráce v požární ochraně s německými 
partnery
Usnesení RM č. 13 - 49
RM projednala a schvaluje dohodu o přeshranič-
ním poskytování pomoci a spolupráci v protipožár-
ních opatřeních a ukládá starostovi města Zbyňku 
Linhartovi podepsat plnou moc k uzavření dohody 
pro ředitele Hasičského záchranného sboru Ústec-
kého kraje plk. Ing. Jaroslava Novotného.
 
Budoucnost Komunitního centra
Usnesení RM č. 13 - 50
RM projednala průběh projektu Komunitní cent-
rum ČŠ a problematiku financování obdobného
zařízení v budoucnu a ukládá místostarostovi měs-
ta Janu Fialovi ustavit pracovní skupinu k přípravě 
možnosti financování obdobného zařízení, zejmé-
na z budoucích dotačních titulů ESF.

Komunitní centrum ČŠ
Usnesení RM č. 13 - 51
RM projednala problematiku plnění úkolů Akce č. 3 
Komunitního centra ČŠ a ukládá vedoucí projektu 
Haně Volfové zajistit propagaci projektu prostřed-
nictvím partnera projektu, o. p. s. České Švýcarsko, 
a to nejdéle v termínu od 01.08.2007, včetně zajiš-
tění financování akce.
 
Komunitní centrum ČŠ - smlouva o partnerství
Usnesení RM č. 13 - 52
RM schvaluje změnu č. 2 smlouvy o rozvojovém 
partnerství s Českým Švýcarskem, o. p. s. a Agen-
turou Pondělí, o. s. o navýšení zálohy na realizaci 
projektu.
 

USNESENÍ
ze 13. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 31. 5. 2007
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I. Hlavní program
Vybavení Infocentra ČŠ
Usnesení RM č. 14 - 01
RM se seznámila s průběhem podlimitního výběro-
vého řízení na dodávku vnitřního vybavení Infocen-
tra Českého Švýcarska a na návrh hodnotící komise 
schvaluje uzavření příslušné smlouvy s firmou Jaro-
slav Langer, YMY CL, Hrnčířská 859, Česká Lípa. RM 
zároveň pověřuje starostu města Z. Linharta vede-
ním příslušných jednání ve věci upřesnění obsahu 
této smlouvy.

Expozice Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 14 - 02
RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na 
Expozici Českého Švýcarska v Infocentru ČŠ a na 
návrh hodnotící komise schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy s firmou M Plus, s. r. o., Veletržní 31, Praha 7.
RM zároveň pověřuje starostu města Z. Linharta ve-
dením příslušných jednání ve věci upřesnění obsahu 
této smlouvy.

Centrum NP ČŠ I - dodatek
Usnesení RM č. 14 - 03
RM doporučuje ZM schválení dodatku č. 6 s dodava-
telem stavby Centra Národního parku České Švýcar-
sko I s firmou Konstruktiva Konsit, a. s. Praha, v před-
loženém znění a ukládá vedoucímu odboru výstavby 
a starostovi města dořešit soupis změnových listů.

Obslužný pult do Infocentra
Usnesení RM č. 14 - 04
RM na základě předložených nabídek na dodávku 
obslužného - vstupního pultu v Infocentru ČŠ, dle PD 
Ing. Evy Cerhové schvaluje dodavatelem firmu Delfi,
s. r. o. Děčín.

Propagace projektu Centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 14 - 05
RM projednala výsledky výběrového řízení na zajiště-
ní naplánovaných prostředků propagační kampaně 
projektu Centrum Českého Švýcarska a na doporu-
čení hodnotící komise schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy s firmou Print Active, s. r. o., Hviezdoslavova
16, Ústí nad Labem. RM zároveň pověřuje místosta-
rostu města jednáním o upřesnění a uzavření přísluš-
né smlouvy s touto firmou.

Komunitní centrum ČŠ - Dohody o provedení re-
kvalifikace
Usnesení RM č. 14 - 06
RM schvaluje dohody č.2007/44/19-286, č.2007/44/
19-285 s Úřadem práce v Děčíně o provedení rekva-
lifikačních kurzů.

Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 14 - 07
RM bere na vědomí průběžnou technickou moni-
torovací zprávu č. 7, za období od 01.03.2007 do 
31.05.2007, dle předloženého návrhu.

II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 14 - 08
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 2103/2; o výměře 281 m2; k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 2237/1 část; o výměře cca 30 m2; k. ú. Krásná 
Lípa,
p. p. č. 540/1; o výměře 1390 m2; k. ú. Krásný Buk,
p. p. č. 540/2; o výměře 361 m2; k. ú. Krásný Buk,
p. p. č. 541/1; o výměře 505 m2; k. ú. Krásný Buk,
p. p. č. 1050; o výměře 571 m2; k. ú. Krásný Buk.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 14 - 09
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 403 o vý-
měře 363 m2, části p. p. č. 555/1 (nově vzniklá p. p. č. 
555/4) o výměře 78 m2 a části p. p. č. 554 o výměře 
1 044 m2, vše k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení 
zahrady Ireně a Petru Novým, Krásná Lípa, Varnsdorf-
ská 26, za cenu 33 975 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 14 - 10
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
2443/2, o výměře 1 349 m2, k. ú. Krásná Lípa, za úče-
lem zřízení zahrady Miroslavu Vaníčkovi, Krásná Lípa, 
Klášterského 801/5, za podmínky odkoupení části 
p. p. č. 2904/1 (nově vzniklá p. p. č. 2904/5) o výměře 
54 m2, k. ú. Krásná Lípa, za celkovou cenu 45 710 Kč, 
za podmínky ukončení soudního sporu č.j.: 13C 118/
2006, ve věci určení vlastnického práva vydržením. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 14 - 11
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
2443/2 (nově vzniklá p. p. č. 2443/4), o výměře 203 
m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Marku 
a Lence Mrázovým, Krásná Lípa, Klášterského 746/3, 
za cenu 5 075 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 14 - 12
RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 1314/39 
o výměře 398 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Pavlíně a Miroslavu Kratochvílovým, Krásná 
Lípa, Nemocniční 38, za cenu 7 960 Kč. Kupující uhra-
dí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 14 - 13
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1464 o vý-
měře 137 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zajištění pří-
stupu Stanislavě Urbanové, Kladno, Americká 2544, 
za cenu 3425 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 14 - 14
RM projednala žádost Ing. arch Zuzany Číhalové, Pra-
ha 6, Fragnerova 26 a doporučuje ZM schválit změnu 
kupní ceny pozemků p. p. č. 296, p. p. č. 281/1, p. p. č. 
294/2, p. p. č. 294/1, části p. p. č. 553, vše k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy, na 75 Kč/m2 nad základní výměru, 
z důvodu nepřístupných pozemků a mnohem vyšší 
výměry kupovaných pozemků, než žadatelka původ-
ně požadovala.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 14 - 15
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 25; o výměře 160 m2, k. ú. Zahrady,
p. p. č. 261/48; o výměře 336 m2; k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy,
p. p. č. 261/20; o výměře 850 m2; k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy,
p. p. č. 688/1 část; o výměře cca 50 m2; k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 14 - 16
RM schvaluje dodatek nájemní smlouvy č. 2006/
23/15-365, nájemce Eva Niehusová, Krásná Lípa, 
Malátova 15, kterým se snižuje výměra pronajatého 
pozemku z 906 m2 na 350 m2, za podmínky úhrady 
závazků vůči městu.

Směna pozemků
Usnesení RM č. 14 - 17
RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky p. p. č. 
3037, o výměře 178 m2, k. ú. Krásná Lípa, za část 
p. p. č. 2597/5 a část p. p. č. 2599/2, vše k. ú. Krásná 
Lípa, dle předloženého návrhu.

Umístění informační tabule
Usnesení RM č. 14 - 18
RM schvaluje firmě Novia fashion, s. r. o. záměr umís-
tit informační tabuli na pozemku města st. p. č. 44, 
k. ú. Krásná Lípa.

III. Různé
PD na rekonstrukci Základní školy

Usnesení RM č. 14 - 19
RM se seznámila s průběhem zjednodušeného podli-
mitního výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace pro SP „Stavební úpravy objektu Zá-
kladní školy, Krásná Lípa“ a na návrh hodnotící komi-
se schvaluje uzavření příslušné smlouvy s Ing. Jiřím 
Drahotou, Myslivecká 167/12, 408 01 Rumburk. RM 
zároveň pověřuje starostu města Z. Linharta vede-
ním příslušných jednání ve věci upřesnění obsahu 
této smlouvy.

Přístavba bufetu ve Sportareálu
Usnesení RM č. 14 - 20
RM bere na vědomí předběžné sdělení o schválení 
dotace v rámci programu MMR ČR Podpora rozvoje 
severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu 
na Sportovní areál ČŠ- 4. etapa (přístavba bufetu) 
a doporučuje ZM schválení přijetí případně přidělené 
dotace dle rozhodnutí MMR ČR. RM ukládá starostovi 
města připravit administrativní podklady a připravit 
výstavbu po skončení hlavní turistické sezony.

Nadace Sněžná
Usnesení RM č. 14 - 21
RM bere na vědomí záměr Litoměřické diecéze zřídit 
Nadaci Sněžná s cílem obnovit areál kostela, fary 
a bývalé školy na Sněžné.

Amfiteátr - Dodatek č. 1
Usnesení RM č. 14 - 22
RM se seznámila s průběhem stavby Letní kino Krás-
ná Lípa – amfiteátr a schvaluje dodatek č. 1 k SOD č.
2006/11/19-333, uzavřené mezi městem Krásná Lípa 
a SaM silnice a mosty Varnsdorf a. s., řešící vypořádá-
ní více a méně prací navýšením ceny o 55 991 Kč vč. 
DPH a úpravu termínu dokončení díla.

Přemístění zastávky BUS - Dodatek č. 1
Usnesení RM č. 14 - 23
RM se seznámila s průběhem stavby Přemístění au-
tobusové zastávky z náměstí do ul. Smetanova, Krás-
ná Lípa a schvaluje Dodatek č. 1 k SOD č. 2006/11/14 
– 358, uzavřené mezi městem Krásná Lípa a SaM 
silnice a mosty Varnsdorf a. s., řešící vypořádání více 
a méněprací snížením ceny díla o 62 465 Kč vč. DPH.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 14 - 24
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV 
- upravený rozpočet k 15. 05. 2007 příspěvkové orga-
nizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru
Usnesení RM č. 14 - 25
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 ke Smlou-
vě o úvěru č. 348/05/LCD s Českou spořitelnou, a. s. 
Praha.

Zprávy do zastupitelstva města
Usnesení RM č. 14 - 26
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 4. ZZM 
a Zprávu o soc. situaci, obě předložené místostaros-
tou města.

Byty
Usnesení RM č. 14 - 27
RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 
2005/25/27 - 106 uzavřené s Markem Danělišynem 
na byt č. 17, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa. Do-
datkem se smlouva prodlouží o 1 rok.

Lávka pro pěší v ulici Klášterského
Usnesení RM č. 14 - 28
RM doporučuje ZM nezabývat se návrhem vybudo-
vání lávky pro pěší přes koleje v ulici Klášterského, 
z důvodu velké finanční náročnosti a administrativy
v poměru k využitelnosti této stavby.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 14 - 29
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 2-30/2006 
ze dne 14. 12. 2006 o prodeji části

p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora, z důvodu nezájmu ža-
datele.

Nákup hasičské techniky.
Usnesení RM č. 14 - 30
RM doporučuje ZM schválit nákup hasičského vozi-
dla AVIE 31,1 K DA 12 SPZ DCA 03 - 71, rok výroby 
1987, za cenu 50 000 Kč od města Varnsdorf, Nám. E. 
Beneše 470. Platba bude hrazena z prostředků požár-
ní ochrany města.

Program Senioři vítáni - EQUAL
Usnesení RM č. 14 - 31
RM schvaluje podání žádosti projektu Nejaktivnější 
senioři budou v Krásné Lípě do programu Senioři 
vítáni nadace Open Society Fund Praha.

Soutěž ve sběru PET lahví
Usnesení RM č. 14 - 32
RM schvaluje vyhlášení soutěže ve sběru PET lahví ve 
školním roce 2006/2007 v ZŠ Krásná Lípa a předání 
cen pro nejlepší třídy a jednotlivce .
Třídy:
1. místo 2 000 kč
2. místo 1 500 Kč
3. místo 1 000 Kč
Jednotlivci:
1. místo - cena v hodnotě 500 Kč
2. místo - cena v hodnotě 300 Kč
3. místo - cena v hodnotě 200 Kč
4. - 25. místo - ceny v celkové hodnotě 2 000 Kč roz-
dělených formou slosovatelných kupónů. Soutěž 
bude uzavřena v červnu 2007

Smlouva o poskytnutí práv k užívání software
Usnesení RM č. 14 - 33
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání 
software číslo 2696 mezi ALIS, spol. s r. o., Mariánská 
538, Česká Lípa a městem Krásná Lípa na poskytnu-
tí užívacích práv k software Upgrade matrika 7.4 x 
v celkové ceně 3 000 Kč.

Likvidační komise
Usnesení RM č. 14 - 34
RM schvaluje návrh na likvidaci a odprodej majetku 
města Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 14 - 35
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve 
městě za měsíc červenec 2007, dle předloženého 
návrhu.

Kronika města
Usnesení RM č. 14 - 36
RM schvaluje zápis do kroniky města za měsíc květen 
2007 včetně příloh, předložený kronikářem města 
Ivanem Jaklem.

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
-  zápis č. 7 - schůzka s Arnoldem Vaatzem a cesta na 

Sněžnou
-  přehled návštěvnosti knihovny a internetu
-  dopis od firmy Ventos - výčet plateb- Equal - zápis

ze schůzky partnerů projektu KCČŠ- evidovaní 
uchazeči o zaměstnání

-  nabídka na dostavbu příček prostoru solária v CČŠ
-  cenová nabídka na služební vůz od FB Automobil

RM dále projednala tyto zápisy z komisí a výbo-
ru:
-  cestovního ruchu ze dne 28. 5. 2007
-  kulturní ze dne 29. 5. 2007 a 5. 6. 2007
-  SPOZ ze dne 4. 6. 2007

Místostarosta města:

 

Jan Fiala
Starosta města:

 

Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ
ze 14. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14. 6. 2007

Veřejná sbírka - Komunitní centrum
Usnesení RM č. 13 - 53
RM schvaluje vyhlášení veřejné sbírky, dle zákona 
117/2001 Sb., za účelem nákupu kompenzační po-
můcky a úhrady dalšího vzdělávání pro zdravotně 
postiženého občana Krásné Lípy. RM ukládá Haně 
Volfové zajistit realizaci sbírky.

Benefiční koncert Kyjov
Usnesení RM č. 13 - 54
RM bere na vědomí konání Benefičního koncertu
v Kyjově (tzv. Kyjovský festiválek) ve dnech 14. 7. 

2007 od 12:00 hodin do 15. 7. 2007 03:00 hodin. 
Pořadatelé jsou povinni dodržet veškeré vyhlášky 
s akcí související, včetně řádného úklidu celého 
okolí po akci.

Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 13 - 55
RM schvaluje program kina, plány akcí KD a ve měs-
tě na měsíc červen 2007, dle předloženého návrhu.

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:

- přehled nezaměstnanosti
- nabídka odkupu vozidla 
- článek z portálu Finance.centrum.cz
- žádost o Grant - FPP - modernizace ZŠ Krásná Lípa
- náhled informační tabule Sportovního areálu ČŠ
- žádost o podání vysvětlení - Naďa Poláková
- podpora akcí od města 
- žádost o finanční příspěvek na akci - volejbal
- realizace stavby větrných elektráren od firmy
Kešam, s. r. o.

RM dále projednala zápisy z těchto výborů a ko-
misí:
- SPOZ ze dne 09.05.2007
- KVŽP ze dne 15.05.2007
- sociální právní ochrany dětí ze dne 29.05.2007
- finančního výboru ze dne 23.05.2007
- kontrolního výboru ze dne 24.05.2007

Místostarosta města:

 

Jan Fiala
Starosta města:  Ing. Zbyněk Linhart
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Za pouhé dva týdny se na silnicích v okolí Krás-
né Lípy bude opět bojovat o vítězství ve světovém 
poháru Tour de Feminin. Ten už dvacátým rokem 
pořádá cyklistický klub v Krásné Lípě a jeho první 
etapa odstartuje ve čtvrtek 12. července. O vítěz-
ství se tradičně bude bojovat v okolí Krásné Lípy, 
německého Löbau a polské Bogatynie až do neděle 
15. července. Na závodnice čeká téměř čtyři sta ki-
lometrů rozdělených do pěti etap. Proto také ředitel 
závodu Jiří Vích především řidiče upozorňuje na to, 
aby v těchto dnech počítali s uzavírkami silnic, nej-
větší pak budou v pátek v okolí Krásné Lípy, Rybniš-
tě a Chřibské.  (vik)

Světové cyklistky přijedou do Krásné Lípy

Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s městem pořádá ve dnech 12 .-15 . července 2007 jubilejní  XX . ročník světového poháru – mezinárodní etapový 
cyklistický závod žen „TOUR de Feminin – O cenu Českého Švýcarska.“ Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu Vaší obcí.

12. července 2007  – čtvrtek
Úsek:  Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen v obou směrech od 15.15 hodin do 16.30 hodin

13. července 2007  – pátek
Úsek:  Rybniště (Uniles) – Doubice (restaurace pana Krále) bude zjednosměrněn ve směru závodu od  9.30 hodin do 13.30 hodin
Úsek:  Doubice od restaurace pana Krále směrem na Vápenku do Krásné Lípy bude  zjednosměrněn ve směru závodu od 10.30 hodin do 13.30 hodin
Úsek:  Doubice (Stará hospoda) – Dolní Chřibská (můstek) bude uzavřen v obou směrech od  9.30 hodin do 11.30 hodin

15. července 2007 – neděle
Úsek:  Rybniště (Uniles) – Doubice (restaurace pana Krále) bude uzavřen v obou směrech od 11.00 hodin do 11.30 hodin
Úsek:  Doubice (Stará hospoda) – Dolní Chřibská (můstek) bude uzavřen v obou směrech od  11.00 hodin do 13.00 hodin

Velice Vám děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na tento závod.  Organizační výbor „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“

Vážení spoluobčané

O cenu �eského Švýcarska
Tour de Feminin 2007

Světový pohár cyklistiky žen

XX. RO�NÍK

WORLD CUP TOUR DE FEMININ
K

R
Á
S
N
Á
L
ÍP
A

12. - 15.7.2007

 m�sto Stadt miesto
 Krásná Lípa Löbau Bogatynia

I. etapa - „OKOLO ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU“ - 112,5  km
12. července  2007  -  Start  ve  13:00 hodin

II . etapa - „KRÁSNOLIPSKÉ OKRUHY“ - 112, 8  km
13. července 2007 - Start v 10:00 hodin

III. etapa – POLSKO - BOGATYNIE – časovka 21,2 km
14. července 2007 – start v 10.00 hodin

IV. etapa - LÖBAU - DEUTSCHE REPUBLIK - 89,6 km
Grosser Preis der Bergquellbrauerei Löbau

14. července 2007 – start v 16.00 hodin

V. etapa – „LABSKÝMI PÍSKOVCI“ – 99,2 km
Slavnostní start v 9.55 hodin ve Varnsdorfu 

15. července 2007 – start v 10.05 hodin
Kilometry Trať  závodu Průměrná rychlost Nadmořská 

výška  38 km/hod 34 km/hod
0,0 112,5  Krásná Lípa - START 13:00 13:00 425
3,5 109,5  Rybniště - želez. přejezd e 13:06 13:06 468
4,0 108,5  Rybniště - vlevo � 13:07 13:07 476
5,7 106,8  Horní Podluží - vlevo � 13:09 13:10 443
8,2 104,3  Horní Podluží - vpravo � 13:13 13:14 410
9,0 103,5  Jiřetín - MEJTO - vlevo � 13:14 13:16 423
11,7 100,8  Dolní Podluží - želez. přejezd e 13:18 13:20 376
12,6 99,9  Varnsdorf - želez. přejezd e 13:20 13:22 372
12,8 99,7  Varnsdorf - JATKA - vlevo � 13:20 13:22 370
13,3 99,2  Varnsdorf - želez. přejezd e 13:21 13:23 361
14,3 98,2  Varnsdorf - želez. přejezd e 13:22 13:25 341
15,3 97,2  Varnsdorf - náměstí - PREMIE � 13:24 13:27 338
19,3 93,2  Studánka - vpravo � 13:30 13:34 506
21,7 90,8  Rumburk - 1.kruhový objezd 13:34 13:38 438
22,3 90,2  Rumburk - 2.kruhový objezd - směr Krásná Lípa 13:35 13:39 425
23,3 89,2  Rumburk - spínačka  - vpravo � 13:36 13:40 406
25,0 87,5  Rumburk před Labutí - vpravo � 13:37 13:41 377
25,0 87,5  Rumburk u Labutě - vlevo � 13:37 13:41 377
25,7 86,8  Rumburk - Spořitelna - rovně 13:38 13:42 394
26,2 86,3  Rumburk - želez. přejezd 13:39 13:43 398
27,5 85,0  Rumburk - Benzina - rovně 13:41 13:46 439
30,5 82,0  Jiříkov - náměstí - vlevo � 13:46 13:51 370
32,0 80,5  Jiříkov - PREMIE � 13:48 13:54 434
35,7 76,8  Království 13:54 14:00 387
38,3 74,2  Šluknov - želez. přejezd e 13:58 14:05 346
39,4 73,1  Šluknov - náměstí - PREMIE � 14:00 14:07 354
40,9 71,6  Císařský - konzum 14:02 14:09 371
42,6 69,9  Císařský - lom 14:05 14:12 416
43,6 68,9  Velký Šenov - žel. přejezd - rovně e 14:06 14:14 390
46,0 66,5  Lipová 14:10 14:18 387
48,5 64,0  Lipová - Anaberk 14:14 14:23 410
49,4 63,1  Lobendava 14:15 14:24 367
51,8 60,7  Horní Poustevna 14:19 14:28 346
54,6 57,9  Dolní Poustevna - most 14:24 14:33 307
55,6 56,9  Dolní Poustevna - PREMIE � 14:25 14:35 334
58,8 53,7  Vilémov - Obecní úrad - vpravo � 14:30 14:41 351
59,4 53,1  Vilémov - STAP 14:31 14:42 342
59,9 52,6  Mikulášovice - želez. přejezd e 14:32 14:43 369
60,4 52,1  Mikulášovice 14:33 14:44 372
63,0 49,5  Mikulšovice - náměstí - PREMIE � 14:37 14:48 416
67,0 45,5  Brtníky - vrchol stoupání - vlevo � 14:43 14:55 496
68,8 43,7  Staré Hraběcí 14:46 14:58 461
71,7 40,8  Velký Šenov - vpravo � 14:51 15:04 373
74,2 38,3  Císařský - lom 14:54 15:08 416
77,5 35,0  Šluknov - náměstí 15:00 15:14 354
78,6 33,9  Šluknov - želez. přejezd e 15:01 15:16 343
82,3 30,2  Valdek - želez. přejezd e 15:07 15:22 408
84,9 27,6  Rumburk - želez. přejezd e 15:11 15:27 396
86,2 26,3  Rumburk - želez. přejezd e 15:13 15:29 393
86,8 25,7  Rumburk - Měst.úřad - PREMIE � 15:14 15:30 387
96,2 19,9  Krásná Lípa - želez. přejezd e 15:24 15:40 449
93,4 19,1  Krásná Lípa - náměstí - vlevo � 15:25 15:42 425
96,9 15,6  Rybniště - želez. přejezd e 15:30 15:48 468
97,4 15,1  Rynniště - vpravo 15:31 15:49 476
98,2 14,3  Rybniště - UNILES - rovně 15:32 15:50 470
98,7 13,8  Rybniště - želez. přejezd e 15:33 15:51 465
101,0 11,5  Chřibská - vpravo � 15:37 15:55 342
103,2 9,3  Chřibská - můstek - vpravo � 15:40 15:59 313
107,1 5,4  Doubice-Penzion Rezek - vpravo �� 15:46 16:06 375
107,5 5,0  Doubice - restaurace Král - rovně 15:47 16:07 380
109,7 2,8  Doubice - Vápenka - PREMIE � 15:51 16:11 482
112,5 0,0  Krásná Lípa - CIL - ARRIVÉE - FINISCH 15:55 16:16 427

Kilometry Trať závodu     Průměrná rychlost Nadmořská 
výška  38 km/hod 34 km/hod

0,0 112,8  Krásná Lípa - START 10:00 10:00 425
3,5 109,3  Rybniště - želez. přejezd e 10:05 10:06 468
4,0 108,8  Rybniětě - vpravo � 10:06 10:07 476
5,1 107,7  Rybniště - UNILES - vpravo 10:08 10:09 470
9,2 103,6  Doubice - restaurace Král - vlevo � 10:14 10:16 394

13,5 99,3  Dolní Chřibská - můstek - vlevo � 10:21 10:23 313
15,8 97,0  Chřibská - vlevo � 10:24 10:27 342
17,9 94,9  Rybniště - želez. přejezd e 10:28 10:31 465
18,4 94,4  Rybniště - UNILES - vlevo � 10:29 10:32 470
22,3 90,5  Doubice - restaurace Král - vpravo � 10:35 10:39 394
24,7 88,1  Doubice - Vápenka - PREMIE � 10:39 10:43 482
27,4 85,4  Krásná Lípa - 1.okruh-PREMIE � 10:43 10:48 427
30,9 81,9  Rybniště - želez. přejezd e 10:48 10:54 468
31,4 81,4  Rybniště - vpravo � 10:48 10:54 476
32,5 80,3  Rybniště - UNILES - vpravo 10:51 10:57 470
36,6 76,2  Doubice - restaurace Král - vlevo � 10:57 11:04 394
40,9 71,9  Dolní Chřibská - můstek - vlevo � 11:04 11:12 313
43,2 69,6  Chřibská - vlevo � 11:08 11:16 342
45,3 67,5  Rybniště - želez. přejezd e 11:11 11:19 465
45,8 63,0  Rybniště - UNILES - vlevo � 11:12 11:20 470
49,7 63,1  Doubice-restaurace Král - vpravo � 11:18 11:27 394
52,1 60,7  Doubice - Vápenka - PREMIE � 11:22 11:31 482
54,8 58,0  Krásná Lípa - 2.okruh 11:26 11:36 427
58,3 54,5  Rybniště - želez. přejezd e 11:32 11:42 467
58,8 54,0  Rybniště - vpravo � 11:32 11:42 476
59,9 52,9  Rybniště - UNILES - vpravo � 11:34 11:46 470
64,0 48,8  Doubice - restaurace Král - vpravo � 11:41 11:52 394
66,4 46,4  Doubice - Vápenka - PREMIE � 11:44 11:57 482
69,1 43,7  Krásná Lípa - 3.okruh-PREMIE � 11:49 12:01 427
72,6 40,2  Rybniště - želez. přejezd e 11:54 12:08 468
73,1 39,7  Rybniště - vpravo � 11:54 12:08 476
74,2 38,6  Rybniště - UNILES - vpravo � 11:57 12:11 470
78,3 34,5  Doubice - restaurace Král - vpravo � 12:03 12:18 394
80,7 32,1  Doubice - Vápenka - PREMIE � 12:07 12:22 482
83,4 29,1  Krásná Lípa - 4.okruh 12:11 12:27 427
86,9 25,9  Rybniště - želez. přejezd e 12:17 12:33 468
87,4 25,4  Rybniště - vpravo � 12:17 12:33 476
88,5 24,3  Rybniště - UNILES - vpravo � 12:20 12:36 470
92,6 20,2  Doubice-restaurace Král - vpravo � 12:26 12:43 394
95,0 17,8  Doubice - Vápenka - PREMIE � 12:30 12:47 482
97,5 15,3  Krásná Lípa - náměstí - rovně 12:34 12:52 425
98,3 14,5  Krásná Lípa - želez. přejezd e 12:35 12:53 449

101,3 11,5  Rumburk - spínačka SČE - vlevo � 12:40 12:58 406
103,0 9,8  Rumburk před Labutí - vpravo � 12:42 13:01 377
103,0 9,8  Rumburk před Labutí - vlevo � 12:42 13:01 377
103,7 9,1  Rumburk - Spořitelna - rovně 12:42 13:02 394
104,1 8,7  Rumburk - želez. přejezd e 12:43 13:03 398
105,4 7,4  Rumburk - Benzina - vpravo � 12:45 13:05 439
107,7 5,1  Filipov - hraniční přechod - vlevo � 12:48 13:09 454
111,6 1,2  Jiříkov - Škola - vpravo � 12:54 13:16 381
112,0 0,8  Jiříkov - lékárna 12:54 13:16 382
112,3 0,5  Jiříkov - JAWA - vlevo � 12:55 13:17 376
112,8 0,0  Jiříkov - K I N O - C Í L - ARRIVÉE - FINISCH 12:56 13:18 370

Kilometry Trať závodu     Průměrná rychlost Nadmořská 
výška  38 km/hod 34 km/hod

0,0 21,2  Bogatynia 10:00 10:00 208
4,0 17,2  Opolno – Zdrój 10:06 10:07 237

10,6 10,6  Sieniawka – Wende – tankstelle 10:16 10:18 186
17,2 4,0  Opolno – Zdrój 10:27 10:30 237
21,2 0,0  Bogatynia 10:33 10:37 208

km Ort Runde 34/h 38/h Hm

00,0 89,6  Start B 6 1. Runde 16:00 16:00 225
01,0 88,6  Wendisch-Paulsdorf 16:02 16:02 242
02,2 87,4  Wendisch-Mitte 16:04 16:03 270
04,8 84,8  Bischdorf 16:08 16:07 252
08,0 81,6  Kreuzung 16:14 16:12 313
09,8 79,8  Buschschenke 16:17 16:15 330
12,5 77,1  Herwigsdorfer Sportplatz 16:22 16:19 275
14,1 75,5  Galgenberg (Bergprämie) � 16:24 16:23 334
17,8 71,8  Bad (Sprintprämie) � 16:31 16:28 237
18,4 71,2  Bergprämie � 16:32 16:29 252
20,0 69,6  Löbau B 6 2. Runde 16:35 16:31 225
21,0 68,6  Wendisch-Paulsdorf 16:37 16:33 242
22,5 67,1  Wendisch-Mitte 16:39 16:35 270
24,8 64,8  Bischdorf 16:43 16:39 252
28,0 61,6  Kreuzung 16:49 16:44 313
29,8 59,8  Buschschenke 16:52 16:47 330
32,5 57,1  Herwigsdorfer Sportplatz 16:57 16:51 275
34,1 55,5  Galgenberg (Bergprämie) � 17:00 16:53 334
37,8 51,8  Bad 17:06 16:59 237
38,4 51,2  Bergprämie � 17:08 17:00 252
40,0 49,6  Löbau B 6 3. Runde 17:10 17:03 225
41,0 48,6  Wendisch-Paulsdorf 17:12 17:04 242
42,5 47,1  Wendisch-Mitte 17:14 17:07 270
44,8 44,8  Bischdorf 17:19 17:10 252
48,0 41,6  Kreuzung 17:24 17:15 313
49,8 39,8  Buschschenke 17:27 17:18 330
52,5 37,1  Herwigsdorfer Sportplatz 17:32 17:22 275
54,1 35,5  Galgenberg (Bergprämie) � 17:35 17:25 334
57,8 31,8  Bad 17:42 17:31 237
58,4 31,2  Bergprämie � 17:43 17:32 252
60,0 29,6  Löbau B 6 4. Runde 17:45 17:34 225
61,0 28,6  Wendisch-Paulsdorf 17:47 17:36 242
62,5 27,1  Wendisch-Mitte 17:50 17:38 270
64,8 24,8  Bischdorf 17:54 17:42 252
68,0 21,6 Kreuzung 17:59 17:47 313
69,8 19,8  Buschschenke 18:03 17:50 330
72,5 17,1  Herwigsdorfer Sportplatz 18:07 17:54 275
74,1 15,5  Galgenberg (Bergprämie) � 18:10 17:56 334
77,8 11,8  Bad  (Sprintprämie) � 18:17 18:02 237
78,4 11,2  Bergprämie � 18:18 18:03 252
80,0 09,6  Löbau  B 6 Schlußrunde 18:21 18:06 225
82,3 07,3  Georgewitz 18:25 18:09 218
85,2  04,4  Kittlitz 18:30 18:14 301
86,7 02,9  Laucha 18:32 18:16 283
88,0 01,6  Nechen 18:35 18:18 307
89,6 00,0  Ziel Löbau Bergquellbrauerei 18:38 18:21 279

  Kilometry Trať  závodu    Průměrná rychlost Nadmořská 
výška38 km/hod 34 km/hod

0,0 99,2  Varnsdorf - náměstí 10:05 10:05 338
4,0 95,2  Studánka - vpravo � 10:11 10:12 506
6,4 92,8  Rumburk - 1. kruhový objezd 10:15 10:16 435
7,0 92,2  Rumburk - 2. kruhový objezd 10:16 10:17 425
8,3 90,9  Rumburk - Labuť - vlevo � 10:18 10:20 377

13,4 85,8  Krásná Lípa - želez. přejezd e 10:26 10:28 449
14,1 85,1  Krásná Lípa - náměstí - vlevo � 10:27 10:29 425
17,6 81,6  Rybniště - želez. přejezd e 10:32 10:36 468
18,1 81,1  Rybniště - vlevo � 10:33 10:37 476
19,8 79,4  Horní Podluží - vlevo � 10:36 10:39 443
22,3 76,9  Horní Podluží - vpravo � 10:40 10:44 410
23,1 76,1  Jiřetín - MEJTO - vpravo � 10:41 10:45 423
24,7 75,5  Jiřetín - náměstí 10:43 10:48 458
25,9 73,3  Horní Podluží - rovně 10:47 10:52 443
28,1 71,1  Rybniště - Obec. úřad - PREMIE � 10:50 10:55 462
28,8 70,4  Rybniště - UNILES - vpravo � 10:52 10:57 470
32,9 66,3  Doubice - restaurace Král - vlevo � 10:58 11:04 380
33,3 65,9  Doubice - restaurace Rezek - vlevo � 10:58 11:04 375
37,3 61,9  Dolní Chřibská - Můstek - vpravo � 11:05 11:12 313
40,7 58,5  Rynartice - PREMIE � 11:10 11:18 344
43,1 56,1  Jetřichovice - vlevo � 11:14 11:22 226
44,1 55,1  Jetřichovice -  PREMIE � 11:16 11:24 250
45,2 54,0  Všemily 11:18 11:26 238
47,3 51,9  Srbská Kamenice 11:21 11:30 208
51,2 48,0  Jánská 11:27 11:37 201
54,7 44,5  Česká Kamenice 11:31 11:41 278
55,9 43,3  Česká Kamenice - nádraží - vlevo � 11:33 11:43 288
57,5 41,7  Česká Kamenice - Benzina-rovně 11:34 11:45 295
61,7 37,5  Líska - PREMIE � 11:44 11:56 473
68,5 30,7  Chřibská - vlevo � 11:51 12:09 342
70,8 28,4  Dolní Chřibská - Můstek - vpravo � 11:55 12:13 313
74,7 24,5  Doubice - rest. Rezek - vpravo � 12:02 12:16 375
75,1 24,1  Doubice - rest. Král - vpravo � 12:06 12:20 380
79,0 20,2  Rybniště - UNILES - vlevo � 12:12 12:27 470
81,9 17,3  Horní Podluží - vpravo � 12:17 12:32 443
83,9 15,3  Jiřetín - Havran - PREMIE � 12:19 12:35 452
84,1 15,1  Jiřetín - náměstí 12:20 12:36 458
84,7 14,5  Jiřetín - MEJTO - vlevo � 12:21 12:37 423
85,7 13,5  Dolní Podluží - želez. přejezd e 12:22 12:38 415
87,8 11,4  Studánka - PREMIE � 12:31 12:44 535
91,4 7,8  Rumburk - 1. kruhový objezd 12:35 12:48 438
92,0 7,2  Rumburk - 2. kruhový objezd 12:36 12:49 425
93,3 5,9  Rumburk - Labuť - vlevo � 12:38 12:51 377
98,3 0,9  Krásná Lípa - želez. přejezd e 12:43 12:58 449
99,2 0,0  Krásná Lípa - C Í L - ARRIVÉE - FINISCH 12:44 12:59 429

Záštitu nad celým závodem přebírá:

PŘEMYSL SOBOTKA - Předseda Senátu PČR
a

JIŘÍ ŠLUC - Hejtman Ústeckého kraje

Generální sponzoři

RUMBURSKÉ NOVINY
Mediální
partneři
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Od ledna letošního roku se na naší 
škole realizuje projekt s přátelským 
názvem „Vzdělávejme se společně“. 
Realizací projektu dojde ke zkvalitně-
ní vzdělávání na naší škole a ke zlep-
šení podmínek pro vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi, žáků z romské komunity a osob 
předčasně opouštějících vzdělávací 
systém.

Jednou z mnoha získaných kom-
petencí by mělo být nabytí nejen vě-
domostí, ale i praktických dovedností 
potřebných pro budoucí studium 
a zaměstnání. K dosažení tohoto cíle 
se žáci zúčastnili v květnu devíti kur-
zů, které by je k tomu měly dovést. 
Absolvovali tyto kurzy: 
•  Právní zodpovědnost – trestní od-

povědnost žáků a mladistvých

•  Právní zodpovědnost 2 – prevence 
patologických jevů

•  Domácí práce – vaření
•  Domácí práce – stolování a zdravá 

výživa
•  Zdravý životní styl – hygiena, péče 

o vlasy a pleť
•  Opravy a údržba domácnosti
•  První pomoc
•  Bezpečnost práce
•  Využití volného času

Uskutečněné kurzy měly u žáků 
úspěch a věříme, že si z nich naši žáci 
odnesli vše potřebné pro další svůj 
rozvoj.

Projekt je spolufinancován ze stát-
ního rozpočtu ČR v rámci Operační-
ho programu Rozvoj lidských zdrojů 
a z Evropského sociálního fondu. 

Lucie Hanková

Stále se rozvíjíme

 Školní rok 2006/2007
•  Z 9. ročníků je přijato 31 žáků na střední školu 

a 15 na učiliště
•  Z 5. ročníků je přijato 6 žáků na dlouholeté gym-

názium 
 • V.A Hedvika Poupová, Jiří Vojtíšek
 • V.B Kamila a Klára a Bára Liškovy, Ondřej Mráz
•  V září nastoupí 46 prvňáčků

 Proběhly projekty: 
 •  Přátelství bez hranic 2 – česko-německý projekt
 •  Děti dětem – celoroční projekt
 •  Vzdělávejme se společně – dvouletý projekt
 •  Společně chráníme přírodu aneb ze života 

hmyzu (projekt České Švýcarsko o.p.s.)
 •  OPRLZ Informačně vzdělávací systém v CHKO Čes-

kého Švýcarska (projekt České Švýcarsko o.p.s.)
 

Akce:
•  Loučíme se s prázdninami
•  Projektové týdny ( Týden životního prostředí, 

Z lavic do přírody, Týden Země – všeho s mírou, 
Týden pro zdravý život)

•  Soutěže, rozhlasová vysílání v rámci projetu 
„Děti dětem“

•  Česko-německé dny ( S Neukirch a Zittau)
•  Festival DPS
•  Dušičková stezka odvahy
•  Dětská diskotéka za odměnu
•  Divadelní a filmová představení
•  Adventní trhy
•  Ples školy
•  Exkurze
•  Účast na různých soutěžích a olympiádách
•  Výstavy – např. Vítáme jaro ve světě

Co nám ten rok ve škole přinesl a co odnese

Dnes s paní učitelkou Lucií Hankovou a jejími žákyně-
mi, Andreou Lehoczkou a Lucií Burešovou.

Vikýř: Jaký byl uplynulý školní rok?
L. Hanková:  Náročný, ale rychlý. Jako škola jsme 
pořádali mnoho akcí a myslím si, že byly úspěšné. Já 
osobně se stále cítím jako začátečník a mám radost 
z každého malého úspěchu: když nadchnu děti pro 
nějakou správnou věc, když přijdou ve svém volnu 
mi pomoct, když se povede nějaká hra, když máme 
úspěch na soutěži, když mě deváťáci pozvali na 
taneční a neučím u nich, když se všichni ve zdraví 
vrátíme z nějaké akce, ale také když mě děti pozdra-
ví. Velkou radost mám ze spolupráce s žitavskou 
školou, se kterou se nám letos povedlo mnoho pěk-
ných společných akcí: společné dny, zimní lyžařské 
setkání, eko-camp, exkurze do Prahy a ještě nás 
čeká akcička v červenci a to by mohla být ta třešnič-
ka na dortu.
Andrea Lehoczká: Pro mě byl náročný, ale jsem 
ráda, že se mi povedlo zlepšit si známku z konverza-
ce v anglickém jazyce.
Lucie Burešová: Dlouhý jako vždycky. Mně se po-
vedlo zlepšit se v zeměpisu a v konverzaci v anglic-
kém jazyce a to je dobře.

Vikýř: a co žáci a vztahy ve škole v letošním 
roce?
L. Hanková: Děti jsou různé. Každá třída je jiná, 

každý učitel je jiný, ke každému z nás se chovají od-
lišně. Já jsem vcelku spokojená, myslím s chováním, 
s hodnocením je to už trošičku horší. Jako třídní 
učitelka jsem spokojená. Trochu nás všechny sice 
děti zlobily, ale jsou to „osmáci“, příští rok budou na 
škole nejstarší a pubertě se nedokázal vyhnout ani 
nikdo z nás dospělých. Jako třída byli letos určitě 
o 100% lepší, nějak nám už vyzráli a umí se postavit 
k problémům.
Andrea: Myslím si, že jsme se jako třída hodně zlep-
šili, uklidnili, míň děláme problémy, jsme rozumněj-
ší a klidnější. Určitě jsme lepší kolektiv než loni.
Lucka: Podle mě je to stejné.

Vikýř: blíží se prázdniny, jaké máte plány?
L. Hanková: Odpočinout si! Deset dní v červenci 
strávím s našimi a německými dětmi na společném 
„táboře“, kde se pokusíme o vytvoření česko-ně-
meckého Voicebandu (to je něco jako pěvecký sbor, 
který ale nezpívá. Pracuje s hlasem, rytmikou a dy-
namikou). Snad se nám to povede. S manželem jistě 
někam vyrazíme, ale zatím ještě nevíme kdy a kam.
Andrea: Budeme spát s kámoškama ve stanu u nás 
na zahradě a u nich, pak určitě pojedeme s našima 
na výlety.
Lucka: Také budu spát s holkama ve stanu u nás na 
zahradě a také u nich a s našima jedeme do Chor-
vatska. No učit se určitě nebudu.

Vikýř: už nám chybí jen první plány na příští 
školní  rok

L. Hanková:  Chtěla bych zdárně dovést svoji třídu 
do konce. Příští rok to budou už deváťáci, moji prv-
ní v kariéře, tak si to, doufám, užiji. A nadále bych 
chtěla pokračovat v dobré a dlouholeté spolupráci 
s žitavskou školou. Společně jsme udělali už mnoho 
projektů a ten další by měl být zas o kousek lepší 
nebo alespoň jiný. Vážím si podpory, které se nám 
dostává i z venčí: ČSOP Tilia, Správa NP ČŠ, České 
Švýcarsko o.p.s., rodiče a také město Krásná Lípa 
a mnoho a mnoho dobrovolníků. A  také, aby se 
nám dařilo alespoň tak, jako letos.
Andrea: Určitě bych si chtěla zlepšit známky a do-
stat se na dobrou střední školu.
Lucka: Také si chci zlepšit známky a vybrat si vhod-
nou školu. Jinak si chci ještě pořádně užít rozlučku 
se třídou a taneční.  (jf )

Rozhovor pro Vikýř
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Ráno jsme přišli ke škole jako každý jiný den, jen 
jsme nešli s učením, ale s batohem s velkou svači-
nou. Šli jsme s paní učitelkou Koubskou.

U školy bylo první a poslední stanoviště. Nejpr-
ve jsme měli míček přehazovat v síťkách. Bylo vy-
bráno sedm z nás. Pět drželo na lajně síťku a zbylí 
dva byli připraveni přenášet míček ze strany na 
stranu. Tuto disciplínu jsme zvládli lépe než třídy, 
které šly před námi.

To nám zvedlo náladu a rychle jsme přešli k dal-
šímu stanovišti, kde se soutěžilo ve zpěvu. Cestou 
jsme vymýšleli písničku, která by byla o přírodě. 
Samozřejmě byla u toho stanoviště paní učitelka 

Otradovská. Zpívali jsme Skákal pes přes oves. To 
paní učitelku naštvalo a dala nám jen jeden bod. 
Asi proto, že jsme jinak takoví zpěváci! 

Na třetím stanovišti jsme přenášeli raněného. 
Spadl nám jen jednou. Dál jsme házeli na cíl a tre-
fili se skoro všichni.

Při poznávání přírody jsme chybovali jen jed-
nou. Cestou k poslednímu stanovišti jsme si dali 
pauzu. Blbli jsme a moc jsme se nasmáli. 

No a poslední úkol jsme zvládli bezvadně. Byli 
jsme unaveni. A jak to dopadlo? Naše třída 6.A vy-
hrála!

Láďa Hryzák, 6.A

Sbalte si batohy – jedem!

Branné cvičení bylo poslední
týden v květnu ve čtvrtek

Ve dnech 15.- 17.června 2007 se naše třída 8.A 
zúčastnila školního výletu, který se uskutečnil 
v Srbské Kamenici v intercampu ,, U Ferdinanda‘‘ . 
Když isme v pátek kolem půl páté dorazili na camp 
a ubytovali se, šli jsme vyzkoušet bazén. Voda byla 
opravdu jako ,, kafe‘‘. Po koupání nás čekalo první 
jídlo, a to večeře. K večeři jsme měli špagety. Mňam, 
mňam. Po večeři jsme hráli různé hry – petang, pře-
hazku,…. Kolem jedenácté večer jsme se všichni 
osprchovali a uložili se ke spánku. 

Ráno nás kolem půl deváté budila paní učitel-
ka Hanková. Po ranní hygieně nás čekala snídaně. 
Měli jsme rohlíky a oblohu dle svého výběru. Za-
hráli jsem si pár her a začalo pršet. Rozešli jsme se 

do chatek a čekali, až přestane. Po dešti jsme šli na 
chvilku do bazénu. Když jsme vylezli hladoví z ba-
zénu, čekal nás oběd. Po obědě jsme se rozešli do 
chatek a dodrželi polední klid. Po druhé hodině nás 
čekal výlet do Dolského mlýnu. Byl to krásný výlet 
a při návratu nás již čekala chutná večeře, hraní her 
a opékání vuřtů. Večer jsme ukončili jedenáct hodin 
rozchodem do sprch a chatek. 

Budíček byl v půl deváté a začínal opět ranní hy-
gienou a chutnou snídaní. Pak nás čekalo hraní růz-
ných her a koupání, které bylo spojené s nácvikem 
na školní akademii. Čas rychle utekl a byl tu opět 
oběd. Po odpoledním klidu jsme zase dováděli v ba-
zénu až do doby, kdy byl čas uklidit chatky a sbalit 

věci k odjezdu domů. Nikomu se moc nechtělo a už 
tu byl pro nás odvoz. Museli jsme nastoupit a ne-
chat se odvézt do Krásné Lípy před školu , kde jsme 
se rozloučili a plni zážitků odešli domů.

Nikola Moravcová 8.A

Hurá po
památkách!

Minulý týden vyrazila skupinka našich dětí 
a dětí z Žitavy na dvoudenní exkurzi do Prahy. 
Jednalo se v tomto školním roce o poslední akci 
již mnohokrát zmiňovaného česko-německého 
projektu „Přátelství bez hranic 2“. 

A co jsme vše zažili? Snad úplně všechno – stáli 
jsme pod sochou sv. Václava na Václavském ná-
městí, poslechli jsme si Orloj, pokochali jsme se 
i umělci a jejich díly na Karlově mostě a zcela zna-
veni vedrem jsme se doslova vydrápali na Pražský 
hrad a lehce si odpočinuli v Královské zahradě 
u Zpívající fontány. Neodpustili jsme si ani jízdu 
metrem. Večer jsme navštívili divadlo Ta Fantasti-
ka, kde jsme se kulturně vyžili a noční Prahou vy-
razili zpět na ubytovnu. Druhý den jsme navštívili 
Goethe institut, kde nás provedli knihovnou a my 
jsme jen žasli nad takovým množstvím německy 
psaných knih. Plni dojmů jsme pak nasedli do vla-
ku a odjeli domů.

Celoroční projekt měl opět úspěch, proto se 
obě partnerské školy domluvily, že v něm budou 
i v následujícím školním roce pokračovat. Pokud 
se nám nepodaří získat dotaci, bude projekt re-
alizován i tak, avšak v omezené podobě. Tímto 
bychom chtěli poděkovat Česko-německému 
fondu budoucnosti, který nás již druhým rokem 
finančně podpořil.

Za obě partnerské školy Lucie Hanková

Základní škola na „Týdnu 
životního prostředí“ v Berlíně

Našim partnerům z Naturschutzzentra Neukirch se 
podařilo svými aktivitami zařadit mezi světově zná-
me organizace v oblasti ochrany životního prostředí. 
Čím? Projektem česko - německé spolupráce s dět-
mi a mládeží v otázkách environmentální výchovy. 
V rámci tohoto projektu se děti na obou stranách hra-
nic učí nenásilnou formou poznávat přírodu, žít v ní 
a ochraňovat ji. Učí se vzájemně poznávat zvyky a ži-
vot, čímž přispívají k odbourání předsudků a upevňu-
jí přátelství vzniklé při výměnných pobytech. 

Naturschutzzentrum Neukirch bylo jedním ze 
188 vybraných organizací, která se mohla účastnit 
v rámci „Týdne životního prostředí“ 5.-6. 6. 2007 
v Berlíně v zámeckém parku Bellevue prezentace 
své činnosti. Tento týden je pořádán DBU (německá 
nadace pro životní prostředí) a spolkovým prezi-
dentem Německa Horstem Köhlerem. Bylo nám ctí 
a s potěšením jsme přijali pozvání na tuto význam-
nou akci.

Monika Schwarzová



strana 10 26. června 2007

VIKÝŘ, KRÁSNOLIPSKÝ PŮLMĚSÍČNÍK, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00231459, šéfredaktor Šárka Pešková. Adresa redakce: Městský úřad  
Krásná Lípa, Masarykova 6, tel.: 412 354 820. Příspěvky a inzerci přijímá MěÚ Krásná Lípa. Sazba: Ondřej Hořeňovský, tisk: Tisk Krásná Lípa, s. r. o. 
Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.

Luštíme se základkou
1) o

2) o

3) o

4) k

5) p

6) k

7) k

8) h

9) m

10) k

11) n

1. napodobuji všechno jako …
2. vše pozoruji jako …
3. třesu se jako …
4. do sešitu škrábu jako …
5. připadám si jako v … 
6. lije jako z …
7. mluvím učeně jako …
8. chová se drze jako … 
9. slupl to jako …
10. šplhá do stráně jako …
11. spí jako …

Tomáš Karman - 6.A

Správné řešení vložte do 3. července do schránky ozna-
čené LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU, která bude umístěna 
v trafice Jana na náměstí v Krásné Lípě nebo zašlete na
e-mail: sarkapeskova@centrum.cz. Výherce získá volnou 
vstupenku na vybrané představení v krásnolipském 
kině.

Jednu letní neděli se postavíme deset minut po 
půl desáté na Křinické náměstí a odtud nás auto-
bus, pomalovaný barvami Českého Švýcarska dove-
ze přes Kyjov až do Doubice, kam dorazíme okolo 
deseti hodin dopoledne.

Z Doubice se vydáme po žluté turistické značce 
příjemnou lesní cestou lemovanou barevnými kvě-
ty rostlin Digitalis Purpurela až dorazíme k lovecké 
chatě „U sv. Eustacha. Odtud začíná jedna z nejpů-
sobivějších cest v Národní parku České Švýcarsko, 
která nás přes tzv. úzké schody dovede průrvami ve 
skalách přibližně po dvou hodinách pohodové chů-
ze až k seskupení loveckých chat Na Tokání.

Tato skupina srubů v alpském slohu má velmi 
dlouhou minulost. Již dávno zde stávala strážnice 
a útulek panských myslivců. V jeskyňce za jednou 
z chat je letopočet 1563. Pro majitele panství (rod 
Kinských) a jejich hosty tu byly postaveny sruby 
sloužící hlavně při lovech tetřevů (odtud ten název). 
V 19. stol. se staly opěrným bodem rozvíjející se 
turistiky. Po požáru v roce 1905 (byla zničena velká 

sbírka zdejších loveckých trofejí), byly postaveny 
soudobé sruby. Na vrcholu skalního bloku jižně od 
srubů je vytesaná nádrž. V létě 1938 byl Na Tokání 
hostem knížete Kinského britský lord Runciman, 
který se otevřeně přikláněl na stranu Sudetských 
Němců při jednání o osudu Českého pohraničí 
v pohnutých dobách těsně před Mnichovskou do-
hodou. Dnes sruby slouží jako rekreační objekty 
s možností občerstvení, které nám při naší vycházce 
zcela jistě přijde vhod.

Po občerstvení pokračujeme dál po modré znač-
ce směrem na Rynartice, míjíme pěkné vrcholové 
partie i s rozhledy, např. u Suchého vrchu a při sou-
stavném „kochání se“ dorazíme pohodlně okolo 
čtvrté hodiny odpolední do Rynartic, kde po dalším 
možném občerstvení nasedneme těsně před půl 
pátou do stejného autobusu, kterým jsme ráno vy-
razili a po cca 30 min. jízdy se chvíli po páté vrátíme 
na krásnolipské náměstí.

Na cesty po národním parku se hodí menší ob-
čerstvení a mapa, takže kdo ji nemá, v informačním 

centru na náměstí v Krásné Lípě mají opravdu bo-
hatý výběr. (jf )

Tip na výlet, opět s turistickým autobusem

1945SPOJENECKÁ VOJSKA POSTUPUJÍ 
NA VŠECH FRONTÁCH, NA DOSAH 

RUSKÝCH VOJÁKŮ JE I SAMOTNÉ ŘÍŠSKÉ KANC-
LÉŘSTVÍ V BERLÍNĚ.
BLÍŽÍ SE KONEC VÁLKY, JE KVĚTEN, BOJUJE PRA-
HA, ALE UDÁLOSTI SE NEZASTAVUJÍ ANI ZDE 
V KRÁSNÉ LÍPĚ…
TÉMĚŘ VŠICHNI ČEŠTÍ DĚLNÍCI, (CCA 60) ZDE TZV. 
TOTÁLNĚ NASAZENI, JSOU V KRITICKÝCH PRV-
NÍCH DNECH VE VNITROZEMÍ. PROTO JE TŘEBA 
VÁŽIT SI TĚCH, KTEŘÍ I V TÉTO VELMI TĚŽKÉ SITUA-
CI VEDOU SI PODLE SVÉHO SVĚDOMÍ. (MJ. KOVA-
ŘÍK, VAJDÍK, STRAŠIL, BROŽ …)
S VÝVOJEM UDÁLOSTÍ BYLA VYTVOŘENA STÁT-
NÍ KOMISE, PŘEDSEDA J. KOVAŘÍK, ABY JMÉNEM 
OBCE I STÁTU MOHLI POSTUPOVAT V DALŠÍCH 
OPATŘENÍCH. TU POMÁHAJÍ I ČLENOVÉ ANFITY. 
ODZBROJENÍ NĚMECKÝCH STRÁŽNÍKŮ JE PRVNÍ 
AKCÍ STÁTNÍ KOMISE. 9.KVĚTNA VE 13,30H PŘIJEL 
PRVNÍ TANK RUDÉ ARMÁDY NA NÁMĚSTÍ. SITUACE 
VŠAK NENÍ NIJAK LEHKÁ A TÍM TAKÉ VYŘEŠENA. 

V ZÁPĚTÍ PŘICHÁZÍ POLSKÝ ODDÍL; VLASOVCI 
SE MÍCHAJÍ SE ZAJATCI RŮZNÝCH NÁRODNOSTÍ, 
KTEŘÍ ZDE PRACOVALI.  
DO TOHO PŘICHÁZEJÍ SKUPINY NĚMECKÝCH VO-
JÁKŮ, KTERÉ JE TŘEBA ODZBROJIT. PŘIPOMEŇME 
JEN, ŽÉ VŠICHNI TI VOJÁCI NIJAK NEPŘISPĚLI KLI-
DU V NAŠEM MĚSTĚ.
ZÁHY BYL POLSKÉ JEDNOTCE VYHRAŽEN PRO-
STOR MEZI PIVOVAREM, NEMOCNICÍ A NÁDRA-
ŽÍM. JIŽ 10. A 11. KVĚTNA VRACEJÍ SE NA SVÁ 
MÍSTA PRVNÍ PŘEDVÁLEČNÍ ČEŠTÍ PRACOVNÍCI. 
POMOCNÍKŮ Z ŘAD ČESKÝCH OBČANŮ PŘIBÝVÁ 
A ROSTOU I ÚKOLY: JE TŘEBA ZAJISTIT POTRAVI-
NY PRO OBYVATELSTVO, OBCHODY, ZEMĚDĚLSKÉ 
USEDLOSTI, PROVOZ TOVÁREN ATD. VELMI OB-
RATNĚ VEDLO SI NOVÉ VEDENÍ MĚSTA I V ZAJIŠ-
TĚNÍ MATERIÁLU PRO ZDEJŠÍ TOVÁRNY. A NEBYLO 
TO MNOHDY SNADNÉ, NICMÉNĚ TO DOPADLO 
NAŠTĚSTÍ DOBŘE A VÝROBA BĚŽELA DÁL.
VELMI AKTUÁLNÍ AKCÍ BYLO ZABAVOVÁNÍ MA-
JETKU, KTERÝ V NAŠEM MĚSTĚ BYL ODVÁDĚN DO 

SPOŘITELNY A ODTUD PŘÍMO DO PRAHY FONDU 
NÁR.OBNOVY. TYTO ÚKOLY BYLY SVĚŘENY TŘÍ-
ČLENNÝM HLÍDKÁM SLOŽENÝCH Z FINANČNÍKA, 
ČLENA KOMISE A OBČANA. NEVEDLI SI VŠICHNI 
STEJNĚ A ZVLÁŠTĚ TI NE, KTEŘÍ POD ROUŠKOU 
UNIFORMY VYSTUPOVALI NA STRANĚ STÁTNÍHO 
PRÁVA!
VELMI ENERGICKY SI V TĚCHTO VĚCECH PORA-
DIL MAJOR OVES, KTERÝ S NOVĚ POVOLANÝMI 
VOJÁKY PROVÁDĚL ODSUN OBYVATEL NĚMECKÉ 
NÁRODNOSTI V SEVERNÍ OBLASTI ČECH.
MEZI TÍM VŠAK PŘICHÁZÍ JEŠTĚ RUSKÁ ARMÁ-
DA V POČTU ASI 1200 MUŽŮ, KTEŘÍ ZDE TRVALE 
A OKÁZALE ZAVEDLI KLID.

Pokračování příště…

ŘÁDKY Z KRONIKY
– pokračování z čísla 303


