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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 2. srpna 

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 16. srpna

Dvě veřejná prostranství mají nová jména

Mistři světa v kickboxu jsou z Krásné Lípy

Slavnostní otevření Sadů Karla Hiekeho a 
Náměstíčka Dr. Richarda Klose v Krásné Lípě se 
uskutečnilo v pátek odpoledne. Setkání, kterého 
se zúčastnili rodinní příslušníci obou osobností, 
zastupitelé města i veřejnosti proběhlo v přátelské, 
neformální, ale velmi důstojné atmosféře. 
Přínos a význam Ing. Karla Hieka a JUDr. Richarda 
Klose, mj. i čestných občanů města Krásná Lípa, 

připomněl na úvod starosta města Zbyněk Linhart. 
Při společné procházce zúčastněných městem pak 
zazněla spousta vzpomínek na společné aktivity a 
výjimečná setkání. 
Sváteční událost poté vyvrcholila podvečerním 
koncertem hudebního tělesa Guitar Arte Trio v 
kapli Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře. 

(jk)

Čtyři tituli mistrů světa putovali do Krásné Lípy 
a to zásluhou čtyř borců  KBC Krásná Lípa (Milan 
Dušek, Michal Málek, Ládik Grundza a Lukášek 
Hudler), kteří reprezentovali Českou republiku na 
červencovém Mistrovství světa v kickboxingu v 
chorvatském Varaždinu. Dvě zlata si na krk pověsil 

Ládik Grundza, titul mistra světa získal i Michal 
Málek a stejný titul zdobí i benjamínka týmu 
Lukáška Hudlera, který své zlato vybojoval ve váze 
do 25 kg v dětské kategorii. 

(r)
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

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

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

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

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

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

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

vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843

Hlídání dětí                                                                      
tel:777 291 359

Odlehčovací služba
tel:777 291 359

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

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

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

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

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

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

Před časem se přes stránky MAS Šluknovsko (místní 
akční skupina) a přes tazatele udělal průzkum zá-
jmu o odběr takzvaných „bedýnek“. Sešlo se nema-
lé procento zájemců a tak jsme se rozhodli, v rámci 
zaměření naší MAS Šluknovsko na regionální potra-
viny a výrobky, zahájit „bedýnkový systém“ pro co 
nejširší veřejnost. 
Oslovili jsme pana Kacálka z Holan, který provozuje 
Eko krámek (http://www.ekokramek.cz/) a domlu-
vili jsme spolupráci. 
Od čtvrtka 2. 8. 2012 provozujeme na Střelnici ve 
Varnsdorfu  „bedýnky“!
Co jsou Bedýnky? 
Zcela původně jsou bedýnky systém, který se zrodil 
v 60. letech v Německu a ve Švýcarsku. Od té doby 
si úspěšně razí cestu po celém vyspělém světě. V 
jednoduchosti se jedná o symbiózu menší skupiny 
lidí z města se zemědělcem z okolí. 
Co znamenají bedýnky pro nás? 
Pro nás osobně je velmi důležitá podpora zeměděl-
ce v našem okolí a tím konzumace zeleniny a ovo-
ce, které vyrostlo u nás a navíc v období, kdy daná 
zelenina nebo ovoce v našem okolí roste a dozrává. 
Žádné zboží z celého světa, dovážené auty a leta-
dly. I tím šetříme životní prostředí a navíc podpo-
říme člověka, který se stará o půdu v našem kraji. 
Protože je certifi kace BIO poměrně náročná i fi nanč-
ně, netrvá se na tomto certifi kátu. S farmářem jsou 
domluvené podmínky pěstování zeleniny a ovoce s 

požadavkem, aby nebyla chemicky ošetřována. 
A jak to funguje ? 
Bedýnky se dodávají každých 14 dní dle harmo-
nogramu odběrných míst. Bedýnky lze libovolně 
rušit nebo vynechávat, popř. měnit velikost nebo 
typ bedýnky dle nabídky. Tyto změny musí být na-
hlášeny e-mailem nejpozději do neděle večer před 
závozem. Pokud jste si bedýnku neodhlásili a ne-
vyzvednete si jí, máte jí zaplacenou a záloha Vám 
propadne.
K bedýnkám lze objednávat přes internetový ob-
chod nebo e-mailem (pokud zboží v obchodě ne-
najdete) další zboží. Přidejte se také! 
Podle Vašeho zájmu bude Klub Střelnice nové 
výdejní místo pro bedýnky. Zatím není uvedené 
na stránkách e-shopu. Z tohoto důvodu bych Vás 
chtěla požádat o informaci na adresu: e.hamplova@
seznam.cz, zda máte o „bedýnkování“ zájem a zda 
se budete k bedýnkování hlásit. Poté na stránkách 
nastavíme nové místo k odběru. 
Toto místo bude otevřené vždy v den odběru bedý-
nek od 13 do 15 hodin. 
Pokud zaznamenáme zájem i z jiných obcí a měst, 
budeme se snažit vytvořit nová odběrná místa v 
území MAS Šluknovsko.
Vše na internetové stránce: http://www.ekokramek.
cz/sortiment/bedynky/bedynky.htm 

Těším se na spolupráci. 
(Eva Hamplová, MAS Šluknovsko, tel. 602 490 840)

Po celý letošní rok vám budeme přinášet fotografi e 
města, jeho objektů, ulic a zákoutí a jeho blízkého 
okolí. Tentokrát však půjde o fotografi e ze součas-
nosti. Vaším úkolem bude fotografi i určit a co nej-
přesněji odpovědět na danou otázku. Cílem nové 
soutěže je hlubší poznání našeho města. Pro tři nej-
úspěšnější řešitele z každého kola a dva vylosované 
méně úspěšné řešitele je připravena zajímavá cena. 
Otázka: Kdo nechal postavit vilu na fotografi i? V 
jakém slohu byla postavena a k jakému účelu dnes 
vila slouží?

Čerstvá zelenina do bedýnky - nová služba 
MAS Šluknovsko

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy

Svoz separovaného odpadu

vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v 
pondělí 13.8. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
16.8. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 27.8. 2012 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 30.8. 2012 v Krásné 
Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na 
TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí  7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý  7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa  7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek  7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek  7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 4. – 5. 8. 2012 MUDr. Janda Zdeněk, Čs. legií 1083/10, Děčín, tel.: 412 532 216
- 11. – 12. 8. 2012 MUDr. Charvát Pavel, J. Š. Baara 692/26, Děčín V - Rozbělesy, tel.: 412 507 588
- 18. – 19.8. 2012 MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město, tel.: 412 511 619
- 25. – 26. 8. 2012 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539

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

Na otázku z Vikýře č. 431 odpovědělo 13 
soutěžících. Níže přinášíme odpověď i s 
dobovou fotografi í, kterou pro vás připravil 
Václav Hieke.
Odpověď: Tovární objekt na minulé fotografi i 
se nalézá v Kyjově, místní části Krásné Lípy. 
Průmyslový objekt byla továrna Roberta 
Solomona na výrobu nití, která byla postavena 
v roce 1906 a zaměstnávala padesát místních 
dělnic. Svému účelu sloužila do roku 1947. 
Po té bylo zařízení demontované a odvezené 
a budova sloužila jako skladové prostory. V 
součastné době chátrá, je cílem nájezdů našich 
spoluobčanů zabývajících se sběrem kovů. 
Objekt v brzké době čeká stejný osud, jaký 
postihl Schindlerovu a Jägrovu textilku. Budova 
v popředí byla majetkem Jednoty a sloužila jako 
prodejna potravin.
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Ukradl pár tisíc, vracet bude staticíce a ještě si 
posedí
21. června šetřili krásnolipští policisté krádež elek-
trické energie v ulici Jugoslávská. Důsledkem něko-
likatisícové úspory za odcizenou elektrickou energii 
může být nyní až 450 tis. Kč náhrada škody spol. ČEZ 
Distribuce, a. s. a trestní stíhání pachatele, kterému 
hrozí až pět let odnětí svobody. Každý, kdo načer-
no odebírá elektrickou energii, by tak měl vědět, 
že poškozený může dle platné vyhl. č. 82/2011 Sb. 
požadovat od černého odběratele uhrazení škody 
za 20 % technicky dosažitelného příkonu elektrické 
energie za celou dobu trvání černého odběru, která 
bývá počítána od posledního odečtu ke dni zjištění. 
Řídil vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost
Už podruhé byl 28. června přistižen tentýž podezře-
lý z Dlouhého Dolu při řízení motorového vozidla 
ve stavu vylučujícím způsobilost. Poprvé koncem 
dubna v Dlouhém Dolu nadýchal 1,5 promile alko-
holu, dva měsíce nato byl opět přistižen při řízení 
vozidla v s 2 promile alkoholu v dechu. Za přečin 
ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí od-

nětí svobody až na jeden rok.
Kradl v domově důchodců
Vypáčené dveře skladu a prázdné místo po dvou 
motorových kosách zůstaly na začátku července, 
po prodlouženém víkendu, v areálu domova dů-
chodců v Nemocniční ulici. Neznámý pachatel způ-
sobil škodu 15 tis. Kč, za což mu hrozí odnětí svobo-
dy až na dvě léta.
Krade kam se podívá
Nejméně šest vykradených rekreačních objektů v 
uplynulém měsíci jen ve služebním obvodu krásno-
lipské policie má zřejmě na svědomí 23-ti letý muž 
z Krásné Lípy, po kterém policie intenzivně pátrá. 
Na pozoru by měli být hlavně majitelé rekreačních 
objektů v okolí Dlouhého Dolu, Sněžné a Kyjova. V 
případě jeho dopadení a usvědčení přichází v úva-
hu vazba, v níž se může dočkat až tříletého trestu 
odnětí svobody.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého mě-
síce evidovali 26 trestných činů a 36 přestupků. 

prap. Jan Hampl - inspektor

Město Krásná Lípa vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice – referent společné stát-
ní správy a samosprávy do odboru výstavby, investic a životního prostředí.

Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením: 
„Výběrové řízení - referent odboru výstavby, investic a životního prostředí – neotvírat“ do 18.9. 2012 

osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo doporučeně poštou na adresu: 
Město Krásná Lípa, k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA

V národním parku České Švýcarsko s posledním čer-
vencovým dnem skončily dočasné zákazy vstupu 
do hnízdních lokalit zvláště chráněných druhů ptá-
ků. Vstup do blízkosti hnízdišť správa parku dočas-
ně omezuje kvůli zajištění klidu pro rozmnožování 
sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. 
Výsledky tohoto každoročně přijímaného opatření 
jsou více než uspokojivé. Počty vyvedených mláďat 
mírně překonaly loňský rok 2011, který byl rovněž 
rekordní. Sokoli stěhovaví vyvedli z deseti hnízd 
22 mláďata. Čápi černí obsadili deset teritorií a z 
pěti monitorovaných hnízd vyvedli 16 mláďat. 
Dočasné zákazy vstupu z důvodu ochrany zvláště 
chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a 
hnízdění vyhlašuje Správa Národního parku České 
Švýcarsko každoročně v březnu. Opatření se v ná-
rodním parku dotýká zhruba deseti lokalit. Provoz 

na značených turistických cestách omezen nebývá. 

(Tomáš Salov, tiskový mluvčí a vztahy s veřejností)

Z důvodu velkého množství dotazů na dostupnost 
bankomatů jednotlivých bankovních společností v 
okolí Národního parku České Švýcarsko pro váš vět-
ší komfort při pobytu připravila OPS České Švýcar-
sko následující seznam:
Česká spořitelna
-  bankomat v České Kamenice, Náměstí Míru 218
-  bankomat v Krásné Lípě, Masarykova 993/2
-  bankomat v Rumburku, Lužické náměstí 120/11
-  bankomat ve Šluknově, Náměstí Míru 1
-  bankomat ve Varnsdorfu, Národní 1863 + Hyper-

market Albert
-  bankomaty v Děčíně, Ústí nad Labem, pobočky 

České pošty, s.p. - Rybniště, Chřibská, Jetřichovice
ČSOB
-  bankomat v Krásné Lípě, Křinické náměstí - Infor-

mační středisko
-  bankomat v Rumburku, Třída 9. května 393/11
-  bankomat ve Varnsdorfu, Národní 512 + Pražská 

ulice 2952 (Tabák)
-  bankomaty v Děčíně a Ústí nad Labem

Komerční banka
-  bankomat ve Varnsdorfu, Národní 1749
-  bankomat v České Kamenici, Smetanova 772
-  bankomat v Rumburku, Vrchlického 99/4
-  bankomaty v Děčíně, Masarykovo náměstí, 
 Ústecká ulice (TESCO), Zbrojnická ulice
GE Money Bank
-  bankomat ve Varnsdorfu, Národní 2949
-  bankomat v České Kamenici, Janáčkova 127
-  bankomat v Benešově nad Ploučnicí, 
 Sokolovská 109
-  bankomat v Rumburku, Lužické náměstí 2
-  bankomat ve Šluknově, Smetanova 119
-  bankomaty v Děčíně, Zbrojnická ulice, Ústecká 

ulice (TESCO), Oblouková ulice (KAUFLAND)
CityBank
-  bankomat v Rumburku, Pražská ulice (TESCO)
V obcích Rybniště, Chřibská, Doubice, Kyjov, Rynar-
tice, Jetřichovice, Vysoká Lípa, Mezní Louka, Mezná, 
Hřensko bohužel žádný bankomat nenaleznete.
Věříme, že výše uvedené adresy vám budou užiteč-
né.

Nabízíme práci na novém pracovišti v Krásné Lípě. 
Zaměstnáváme jen pracovnice se zdravotním ome-
zením. Jedná se o práci šiček. Šikovné, nevyučené, 
zaškolíme.
Pouze ranní směna. Základní plat 8 200,-Kč. Nástup 
možný ihned. 
Kontaktní osoba: pí.Salačová, tel. 412 151 180 nebo 
734 820 996, e-mail: info@azpo.cz.

Nový sypač vozovek na komunální vozidlo Multi-
car zakoupilo město Krásná Lípa pro své Technic-
ké služby. Jedná se o zánovní, kompletně repa-
sovaný stroj za cenu 83 tis. Kč, nový by přišel na 
cca 160 tis. Kč.

(Jan Kolář)

Policejní sloupek - přehled za uplynulý měsíc

ě é ří í b í í

Výběrové řízení 

k Č ké Š ý k l d í č č ý h i i ký h á h

Omezení vstupu končí, počty mláďat 
jsou rekordní

Dostupnost bankomatů v okolí NP České 
Švýcarsko

Nabídka zaměstnání

Až se zima zeptá...

Veřejná sbírka na 
opravu varhan v 

krásnolipském kostele

Město Krásná Lípa vyhlásilo 
veřejnou sbírku na podporu gener-
ální opravy a elektrifi kace varhan v 
kostele sv. Máří Magdaleny. Oprava 
varhan, včetně jejich elektrifi kace, si 
vyžádá náklady ve výši 1,2 mil. Kč. 
Příspěvky můžete věnovat 
prostřednictvím sbírkové 
pokladničky určené pro přijímání  
příspěvků, která je umístěna v info-
centru v Domě Českého Švýcarska 
na Křinickém náměstí. Můžete 
využít i speciální bankovní účet 
č. 250484255/0300, Poštovní 
spořitelna. IBAN CZ 97 0300 0000 
0002 5048 4255 – pro platby ze 
zahraničí.
Sbírka se koná až do 7. září 2012.
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

V sobotu 18. srpna od 9:00 do 17:00 se koná další z 
řady brigád na Dolském mlýně. Přijďte pomoci se 
záchranou torza nejstaršího dochovaného mlýna 
na území národního parku. Bude se odklízet a 
odvážet suť ze zbořeniště hotelu, spárovat objekt 
stáje, uklízet celý areál mlýna a v plánu jsou i 
práce na cestě mezi cyklotrasou a dlážděnou 
cestou. Každý se může zapojit dle svých sil a 
možností. Pracovní obuv a rukavice jsou vítány. 
Brigády pořádá NP ČŠ ve spolupráci s Občanským 
sdružením pro záchranu a konzervaci kulturní 
památky Dolský mlýn.

V letních měsících se v bazilice Panny Marie 
Pomocnice křesťanů ve Filipově opět koná
Festival varhanní duchovní hudby. Koncerty se 
konají každou červencovou a srpnovou neděli 
vždy od 14.00 hodin. Festival probíhá až do 26. 8. 
2011. Vstup je volný.
Nejbližší koncerty:
5. 8. 14:00 – Mário Sedlár, varhany (SR)
12. 8. 14:00 – Jan Potměšil (recitace, ČR), Jarmila 
Kosinová (zpěv, ČR), Daniela Kosinová – Valtová 
(varhany, ČR)
19. 8. 14:00 – Václav Uhlíř (varhany, ČR) Karel 
Houdek (trubka, ČR)
26. 8. 14:00 – Matthiaas Grünert (varhany, NSR)

V sobotu 4. srpna od 16:00 hodin si můžete přijít 
do kostela sv. Jiří v Srbské Kamenici poslechnout 
koncert Tria con fl auto. Lucie Čistecká a její fl étna, 
Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys s kytarami zahrají 
skladby Vivaldiho, Chopina a Piazolla. 
V sobotu 11. srpna od 16:00 hodin tu bude 
koncertovat František Zahradníček – basbaryton 
(sólista Národního divadla) a Michal Hanzal – 
varhany, kteří zahrají skaldby Bacha, Dvořáka a 
Francka. Vstup volný.
18. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 
Srbská Kamenice 2012 pořádají Obecní úřad 
v Srbské Kamenici, Římskokatolická farnost, 
DIVERTIMENTO, CANTO ve spolupráci s Bad 
Schandauer Orgel und Musiksommer.

V sobotu 18. srpna od 22:00 hodin se bude na 
starém statku v Großhennersdorfu u Žitavy 
konat prezentace výsledků práce čtyř denního 
kreativního workshopu, kterého se zúčastní mladí 
lidé z Čech, Německa a Polska. Divákům bude 
nabídnut přibližně dvouhodinový program, v 
jehož první části vám bude nabídnuto světelné 
a zvukové představení v podání účastníků 
workshopu. V druhé části vám zahraje skupina 
EXIL 51 z Liberce. Veřejná prezentace chce tímto 
oživit jedno ze „zapomenutých míst“ a znovu ho 
okolí připomenout. Vstup na akci zdarma. Na celý 
workshop (15.-19.8.) jsou stále volná místa pro 
české účastníky – více na: www.vergesseneorte.
blog.de

(Petra Zahradníčková)

V sobotu 4. srpna od 10:00 do 17:00 hodin se v 
poutním areálu Lorety v Rumburku uskuteční 
tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z 
Porciunkule. Hlavním celebrantem mše svaté bude 
páter Stanislav Přibyl, generální vikář Litoměřické 
diecéze. 
Program slavnosti Porciunkule 2012: 
10.00-11.00 h. mše svatá (kostel sv. Vavřince) 
11.15-11.45 h. loretánská litanie a pobožnost u 
oltáře sv. Josefa (loretánská kaple) 
13.00-13.30 h. vernisáž výstavy fotografi í „Tajemství 
severních Čech“ (ambit Lorety), která představí 
fotografi e sakrálních objektů Lukáše Černého 
14.00-15.00 h. „Sochařské dílo Franze Bienerta v 
Loretě v Rumburku“, přednáška historika umění 
Harmuta Ritschela z Drážďan 
16.00-16.45 h. koncert Mikulášovického pěveckého 
sboru (kostel sv. Vavřince)
Vstupné je dobrovolné.

V netradiční dobu mohou návštěvníci Českého 
Švýcarska zavítat do barokního skvostu severních 
Čech. Rumburská Loreta se jim otevře v úterý 
21. srpna ve 20:00 hodin. Za svitu svíček, zpěvu 
duchovních písní a varhanní hudby je čeká 
devadesátiminutová prohlídka areálu ze 17. a 
18. století. Zájemci si prohlédnou kapucínský 
klášterní kostel sv. Vavřince, loretánskou kapli 
Panny Marie, křížovou chodbu a Svaté schody. K 
vidění bude Černé madona, restaurované obrazy a 
výjimečná sochařská galerie. Seznámení s historií 
a zajímavostmi barokního poutního areálu v 
tajuplné atmosféře noci pořádá Římskokatolická 
farnost - děkanství Rumburk. Rezervace je možná 
na +420 604 555 922 a loreta.rumburk@seznam.cz. 
Vstupné je 90 a 45 Kč.

(Klára Mágrová)

Ani o prázdninách nepřijdete o své tradiční bleší 
trhy, které se budou onat v sobotu 25. srpna. Bleší 
trhy se konají před Komunitním centrem Kostka 
Krásná Lípa p.o., v případě nepříznivého počasí  
v přízemí budovy Komunitního centra. Přijďte si 
výhodně, doslova za pár korun, nakoupit. Vyberete 
tu určitě nějaký zajímavý „kousek“ nejen pro sebe, 
ale  i pro své blízké. Pokud máte na půdě či jinde 
funkční věci, které již nepotřebujete, můžete se 
trhů zúčastnit i jako prodejci. Jedno prodejní místo 
stojí 20,- Kč.
Bližší informace můžete získat na tel. čísle 774 981 
580, nebo na e-mailu: poradna2@seznam.cz.

(Za Kostku Krásná Lípa p.o. Bohunka Slaná)

Pestrým a bezpochyby i veselým koncertem na 
nevšední hudební nástroje si můžete zpříjemnit 
letní sobotní podvečer 4. srpna. V 18:00 ve Sněžné 
v kostele Panny Marie a ve 20:00 v Doubicích 
v kostele Panny Marie vystoupí vokálně-
instrumentální soubor z Děčína SoliDeo, který při 
něm představí nový program připravený na letní 
turné.

Nově vznikající  dětský klub pro předškolní děti v 
přírodě - „lesní mateřská školka“ v Dolním Podluží 
vás zve na informační schůzku, která se uskuteční 
v úterý 14. srpna od 16:00 hodin v Dolním Podluží 
č.p.93. Přijďte na přednášku o lesních mateřských 
školkách, do lesního klubu Lužnička, kde vás 
zkušené lektorky z lesní školky v Liberci seznámí 
se zdravým a rodinným prostředím, kde vaše děti 
mohou volně poznávat a společně se učit v přírodě. 
Po přednášce se můžete seznámit s denním 
programem lesního klubu, který pro předškolní 
děti v Lužničce v Dolním Podlluží od září letošního 
roku otevřou.

Máte chuť prohlédnout si zoologickou zahradu 
po zavírací době a zjistit tak, jak se chovají zvířata, 
když zoo není plná návštěvníků? Pak si rozhodně 
nenechte ujít další z večerních prohlídek, kterou 
na letošní léto přichystala děčínská zoologická 
zahrada. Bude se konat tento pátek 3. srpna a to 
hned ve dvou časech - od 19:30 a od 21:00 hodin.
Návštěvníci dostanou možnost vidět chování 
zvířat v klidném prostředí lesoparku, dozvědí se o 
nich nejrůznější informace a u některých dokonce 
i osobní příběhy.
Prohlídka je řízená průvodcem. Počet míst je 
omezen.
Cena je 120 Kč pro dospělého, 80 Kč pro dítě. 
Na prohlídku je nutné se předem přihlásit na 
telefonním čísle 412 531 164.

Brigáda 
na Dolském mlýně

Festival Varhanní 
duchovní hudby 

v bazilice ve Filipově 

Mezinárodní hudební 
festival v Srbské 

Kamenici

Zapomenutá místa 2 
regionu na stopě

Do rumburské Lorety 
se vrací srpnová 

odpustková slavnost 
Porciunkule

Prázdninové noční 
prohlídky Lorety 

v Rumburku

Prázdninové bleší trhy 
v Krásné Lípě 

SoliDeo na Sněžné 
a v Doubicích

Lesní školka v Dolním 
Podluží

Prohlídka noční ZOO

á

Srpnové výlety se 
strážcem NP České 

Švýcarsko
- vycházky s profesionálním strážcem národního 
parku za přírodními a historickými zajímavostmi, 
při kterých poznáte nejen přírodní krásy 
Českého Švýcarska, ale seznámíte se také s 
pracovní náplní zaměstnanců správy národního 
parku: 
úterý 7. srpen, sraz v 10:00 v Brtníkách před 
ústavem sociální péče
trasa: Brtníky – Šternberk – Kyjovské údolí - 
Brtníky
neděle 12. srpna, sraz v 9:15 před hotelem 
Mezní Louka na Mezní Louce,
trasa: cca 6 km z Mezní Louky po Gabrielině 
stezce k Pravčické bráně – po trase naučné 
stezky Okolím Pravčické brány
úterý 14. srpen, sraz v 9:15 na Mezní Louce 
před hotelem Mezní Louka
trasa: cca 6 km z Mezní Louky po Gabrielině 
stezce k Pravčické bráně – po trase naučné 
stezky Okolím Pravčické brány
úterý 21. srpna, sraz v 10:00 v osadě kopec 
(Brtníky) před restaurací u Vyskočilů
trasa: cca 6 km z Kopce přes Brtnický hrádek 
podél Vlčího potoka přes Šternberk zpět do 
Brtníků
Více na www.npcs.cz
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Jubilejní 30. ročník mezinárodního dálkového 
pochodu Skalními hrádky Labských pískovců 
se uskuteční 10. – 12. srpna 2012. Účastníci si 
tradičně budou moci vybrat z tras dlouhých 12 až 
100 kilometrů. 
Začíná se v pátek 10. srpna dvanáctikilometrovým 
podvečerním pochodem na Dymník. V pátek také 
bude odstartována noční padesáti kilometrová 
trasa směrem na Tolštejn, Fredewald a Krásnou 
Lípu.
V sobotu 11. srpna jsou na programu trasy od 10 

do 100 kilometrů a na své si přijdou i cykloturisté, 
kteří si budou moci vybrat z tras dlouhých 32, 53 
a 101 kilometrů. V neděli 12. srpna si účastníci 
budou moci vybrat ze dvou pěších tras a 
šestnáctikilometrové cyklotrasy.
V pátek 10. srpna od 18:00 hodin bude na 
turistické základně u fotbalového hřiště hrát 
Country kapela RUKSAK. Jste srdečně zváni!
Podrobné propozice najdete na www.
kctkrasnalipa.cz.

Společnost České Švýcarsko vás ve středu 
15. srpna 2012 zve na celodenní exkurzi 
s průvodcem historickými dopravními 
prostředky.
Čeká vás jízda historickým motorovým vlakem přes 
Českolipsko a Ještědské pohoří do Liberce a zpět, 
jízda historickou tramvají z Liberce do Vratislavic 
s možností dvouhodinové individuální prohlídky 
Liberce.
Sraz je na nádraží ČD v České Kamenici v 7:45 
hodin, odjezd v 8:00 hodin. Návrat 17:57 hodin do 
České Kamenice.
Zájemci o účast na exkurzi se musí hlásit 
předem u Dany Štefáčkové na telefonním čísle 
412 383 254 nebo na 777 819 198. Platba 390 Kč/
osoba je možná na místě odjezdu nebo předem v 
Informačním středisku v Krásné Lípě.

OPS České Švýcarsko přichystala v termínech 16. 
srpna (čtvrtek) a 30. srpna (čtvrtek) prázdninové 
jednodenní zájezdy autobusem k nejkrásnějším 
turistickým cílům našich sousedů v Saském 
Švýcarsku - vyhlídky hradu Hohenstein, skalní 
most Bastei s výhledem na kaňon Labe a stolová 
hora Papststein. Cena zájezdu je 390,- Kč/osoba. 
Na jednotlivé termíny výletů je nutné předem 
si rezervovat místo. Více informací o tomto 
zážitkovém program naleznete na http://www.
ceskesvycarsko.cz/pruvodcovske-sluzby/. 

Nejen v Alpách, ale i v Českosaském Švýcarsku 
můžete absolvovat zajištěnou stezku plnou 
adrenalinových zážitků. Přesně na takové výlety s 
průvodcem vás zve OPS České Švýcarsko ve dnech 
4. srpna, 25. srpna, 15. září (vše soboty). Na všechny 
termíny je nutné si rezervovat místa předem. Více 
informací o tomto zážitkovém program naleznete 
na http://www.ceskesvycarsko.cz/pruvodcovske-
sluzby/. 

Skalními hrádky Labských pískovců

Turistická doprava 
v praxi aneb 

motorákem z České 
Kamenice do Liberce

O prázdninách 
do Saského Švýcarska

Tramvají do skal

Pohádková galerie řemesel 
v Jiřetíně pod Jedlovou

Program na srpnové tvořivé neděle, 
vždy od 13:00 hodin:

5.8. - Drátování dekorativních stromečků na 
kámen

12.8. - Výroba aromatických mýdel
19.8. - Enkaustika (malba horkým voskem)
26.8. - Volná tvorba dle přání návštěvníků (např. 

dřevěný panáček, malovaný hrníček, 
zdobená ulitka, náušnice a náramky, 
modelování s keramickou hlínou) aj. věci, 
které si tvoří návštěvníci během provozní 
doby v galerii. 

Otevřeno je v sobotu a neděli od 9:30 do 
17:00 hodin. V týdnu ve středu, čtvrtek a 
pátek od 13:00 do 17:00 hodin. Více na www.
pohadkovagalerieremesel.cz

Každý víkend během léta probíhají prohlídky 
zahrady v areálu společnosti Nobilis Tilia ve Vlčí 
Hoře, během nichž se dozvíte o permakultuře a 
bylinách, jejich zpracování a užívání, praktické tipy 
do zahrady i do kuchyně a mnohé další.
Současně Zahrada dobra na léto připravila i několik 
akcí, např. koncert v kapli Panny Marie Karmelské 
ve Vlčí Hoře, povídání o recyklované módě a další.
V sobotu 4. srpna - RECYKLOVANÁ MÓDA od 13 
do 17 hodin (z tetrapacku lze vyrobit mnohé – my 
začneme u peněženek, a budeme povídat o tom, co 
znamená BIO a FAIR-TRADE. Korálky a mušle budou 
další možností, jak si zpříjemnit prázdninovou 

sobotu)
V úterý 7. srpna - OSOBNOSTNÍ ROZVOJ DÍTĚTE 
od 18 hodin (diskusní večer s psycholožkou PhDr. 
Markétou Kavale, která patří mezi přední české 
psycholožky ve světě dětském a my dospělí se jí 
můžeme zeptat na jakékoliv otázky)
sobota 18. srpna - KURZ BATIKOVÁNÍ od 13 do 18 
hodin (můžete si obarvit šátky pro děti, šálky a 
šátky pro dospělé, sáčky na bylinky a jiné oblečení, 
můžete si donést i své drobnější věci) 
Více informací najdete na http://www.zahrada-
dobra.cz. 

Zahrada dobra
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Budníček zelený, v Česku vzácný zástupce ptačí 
fauny, zavítal do oblasti Kyjovského údolí v 
Českém Švýcarsku. U tzv. Kyjovského hrádku jej ke 
konci června zaznamenal Miroslav Šálek z České 
zemědělské univerzity. Jedná se o zástupce sibiřské 
fauny, který v oblasti Českosaského Švýcarska 
hnízdí velmi nepravidelně. Poprvé byl zjištěn v 
Saském Švýcarsku v roce 1968. Další záznamy, již i 
z české strany, pocházejí z let 1994, 1998, 1999 a 
2001. 
„Budníček zelený je drobný tažný pták, který zimuje 
jižně od Himaláje, jeho cesta k nám je až extrémně 
dlouhá. Proto je jeho výskyt u nás mimořádnou 

událostí,“ vysvětlil ředitel Správy NP České 
Švýcarsko Pavel Benda. „Pokud vůbec, přilétají tito 
práci velmi pozdě na jaře a na svou cestu zpět se 
vydávají naopak brzy po vyhnízdění,“ dodal.
Budníček zelený je malým druhem pěvce. Hnízdí 
převážně na Sibiři, areál jeho rozšíření však 
zasahuje i do severovýchodní Evropy. V České 
republice je pravidelné hnízdění doložené pouze 
v Krkonoších, a to od roku 1992, některá hlášení o 
pozorování pocházejí také z Beskyd. 

(Tomáš Salov, tiskový mluvčí Správa NP ČŠ)
Foto: Ulrich Augst

Pokládám za správné, aby lidé Krásné Lípy byli 

informování o tom, co se děje v přírodě v blízkosti 

jejich domovů. O projektech zaměřených na návrat 

lososů do našich toků, o vysazování jejich plůdků 

už psal Vikýř několikrát. Tak jenom stručně k oživení 

možná už zapomenutého a pak další novinky.

V roce 1998 zahájil Český rybářský svaz desetiletý 

projekt zaměřený na návrat lososa, kdysi hojné 

ryby našich vod. Němečtí kolegové začali 

uskutečňovat obdobný program o čtyři roky dříve. 

O dva roky později se k tomuto projektu připojila i 

Správa NP České Švýcarsko, sídlící v našem městě. 

A to bylo moc dobře, protože NP spravuje část 

říčky Kamenice, nejideálnější pro vysazení lososího 

plůdku a návrat a vytření dospělých kusů. 

V roce 2008 zahájila Správa NP ČŠ realizaci vlastního 

programu “Návrat lososů”, spočívající hlavně ve 

vysazování odrostlejšího, půl roku starého lososího 

plůdku, nesrovnatelně životaschopnějšího, než je 

sotva vykulená, dvoucentimetrová rybička, která 

se vysazuje na jaře. Od podzimu 2008 se tedy do 

Kamenice a obdobných toků vysazuje ročně tisíce 

deseti centimetrových rybek. Do roku 2011 se 

již vysadilo kolem čtyřiceti tisíc lososích batolat, 

která už si s nástrahami života poradí snázeji, než-li 

čerstvě vylíhlá rybka.

Je to každoročně na podzim malý svátek, když se na 

prostranství u mostu přes Kamnici (mimochodem 

nejstaršího železobetonového mostu v Čechách z 

roku 1913) poblíž Dolského mlýna sejdou desítky 

lidí, pracovníci Správy NP ČŠ a jejich příznivci, lidé 

z vedení rybářského svazu, zástupci sponzorů, 

tisku, rozhlasu a v loňském roce dokonce ČT 24. 

Lososí mrňata přivezená z líhně v německém 

Langburgersdorfu si poprvé ochutnají českou 

vodu, která jim jde zřejmě k duhu, protože už oni 

byl  zaznamenán a fotografi cky zdokumentován 

zvýšený výskyt dospělých lososů, kteří se vrátili 

z moře do rodné říčky, aby v ní dali život další 

generaci této v pravdě královské ryby.

Takže první výslekdy jsou tu. Možná někdo namítne, 

že takové akce stojí hromadu peněz. Pravda je, 

že to zadarmo není, ale uvědomme si, že náprava 

škod a křiv, kterých se člověk na přírodě dopustil 

(a likvodace lososů v našich řekách byla jednou z 

nich) slouží k zachování přírodních hodnot pro 

budoucí generace.

Když si uvědomíme, kolik stojí daňové poplatníky 

různé pochybné státní projekty s pro nás nulovým 

výsledkem, připadne mi pár set tisíc korun ročně na 

obnovení přítomnosti výjimečné ryby jako pakatel. 

Ostatně i veřejnost může přispět. Vy, kterým 

není lhostejný stav naší přírody, můžete 

přispět dárcovskou SMS ve tvaru DMS mezera 

NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Tento záslužný čin 

vás bude stát 30 korun. A máte jistotu, že za vaše 

peníze bude zakoupen jeden malý losos, který má 

šanci v naší přírodě a dva roky dorůst do dvaceti 

centimetrů velkého rybího dorostence a pak se 

pustit Labem do Severního moře, tam za čtyři až 

pět let dospět v nádhernou rybu, která se k nám 

vrátí vytřít a založit novou generaci českých lososů.   

(Václav Vencko)

V Českém Švýcarsku byl zaznamenán 
vzácný budníček

Zpráva o stavu lososů na (severo)českých řekách
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 30. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 27. 6. 2012 

I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 28. RM 
Usnesení RM č. 30 - 01 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 28. RM předloženou Mgr. 
Lucií Hankovou, tajemnicí MěÚ. 
 
Závěry z 12. ZM ze dne 20. 6. 2012 
Usnesení RM č. 30 - 02 
RM projednala závěry vyplývající z 12. ZM ze dne 20. 6. 2012 a ukládá:
- tajemnici Mgr. Lucii Hankové připravovat dle potřeby přílohu Plánu 
prevence kriminality města Krásná Lípa 2012-2016 - Databanku 
projektů pro jednání RM,
- vedoucí fi nančního odboru Bc. Dagmar Mrázové dojednat úpravu 
smlouvy s Českou spořitelnou,a.s.,
- starostovi Ing. Zbyňku Linhartovi dopracovat základní poziční 
dokument pro další jednání budoucího prodeje nemovitostí v centru 
města,
- vedoucímu OVIŽP Jiřímu Rousovi zajistit případnou realizaci 
rekonstrukce vodní nádrže Kyjovská přehrada a dětského hříště 
pod sídlištěm a připravit ke schválení spolufi nancování staveb do 
následujícího jednání ZM jako rozpočtové opatření rozpočtu města na 
rok 2012 v případě schválení dotace,
- Jiřině Chroustovské zabývat se kumulací vraků aut v Krásném Buku,
- vedoucímu OMCS Petru Olivovi vést společná jednání s pronajímatelem 
objektu Továrna.
 
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 30 - 03 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 567 o výměře 2237 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 474/2 část o výměře 247 m2, k. ú. Krásná Lípa 
 
Pronájem p. p. č. 374/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 30 - 04 
RM schvaluje pronájem p. p. č. 374/1 o výměře 379 m, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Olze Minaříkové, Rumburk, Polní 732/18. 
 
Pronájem části p. p. č. 727/2 a části p. p. č. 727/1, vše k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 30 - 05 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 727/2 o výměře 300 m2 a části 
p. p. č. 727/1 o výměře 12 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Renátě Demeterové, Krásná Lípa, Varnsdorfská 89. 
 
Ukončení pronájmu p. p. č. 567, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 30 - 06 
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/23/17-18, 
nájemce Josef Malík, Praha, Nám. osvoboditelů 1363, dohodou ke dni 
30. 6. 2012. 
 
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 30 - 07 
RM nedoporučuje ZM prodat pozemek:
p. p. č. 348/4 o výměře 111 m2, k. ú. Krásná Lípa 
 
Směna p. p. č. 2370 a 2357/2 za část p. p. č. 1943/1, vše k. ú. 
Krásná Lípa - vyhlášení 
Usnesení RM č. 30 - 08 
RM vyhlašuje záměr obce směnit a prodat p. p. č. 2370 o výměře 691 
m2 a p. p. č. 2357/2 o výměře 69 m2 za část p. p. č. 1943/1, vše k. ú. 
Krásná Lípa. 
 
Byty - pronájem - byt č. 34, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 30 - 09 
RM schvaluje pronájem bytu č. 34, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 
Vladimíře Appeltové bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6, na dobu 
určitou do 31. 12. 2012. 
 
Stavební úpravy prostor 1. NP domu služeb 
Usnesení RM č. 30 - 10 
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa p.o. stavební úpravy 
nebytové prostoru č. 2 v objektu Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 
v rozsahu uvedeném v předložené žádosti a za podmínky dodržení 
předem písemně stanovených podmínek realizace. 
 
III. Různé
 Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 43, Krásná Lípa, 
Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 30 - 11 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 43, Krásná Lípa, 
Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (29,33 m2, sazba 
41,12 Kč/m2). Kauce jsou 3 nájmy při podpisu nájemní smlouvy. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
 
Odkoupení pozemků v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 30 - 12 
RM ukládá p. Marešovi vyzvat vlastníky p. p. č. 687, k. ú. Kyjov u 

Krásné Lípy k odstranění nepovolené stavby brány z pozemku města 
Krásná Lípa č. 733, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. Po odstranění stavby bude 
projednána žádost o odkoupení pozemků ze dne 30. 5. 2012. 

Pronájem p. p. č 1168/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 30 - 13 
RM pozastavuje žádost Jaroslava Švorce, Krásná Lípa, Rumburská 5 
o pronájem části p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná Lípa do doby vyřešení 
rozdělení zahrady na části k pronájmu jednotlivým nájemníkům domu 
Rumburská 5. 
 
Nákup části pozemku p. p. č. 699, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 30 - 14 
RM souhlasí s dalším jednáním ve věci nákupu části pozemku p. p. č. 
699, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. Majitelé pozemku souhlasí s prodejem 
městu Krásná Lípa za cenu 25 Kč/m2 a pod podmínkou zachování 
historického odvodnění ze sklepa objektu Dlouhý Důl č. p. 5, které 
vyúsťuje na jmenovaném pozemku do Křinice. 
 
Jednání o Aparthotelu 
Usnesení RM č. 30 - 15 
RM bere na vědomí výsledek jednání ve věci výstavby Aparthotelu 
na náměstí a odpověď jednatele fi rmy Toonan s.r.o. Praha na dopis a 
připomínky města k projektové dokumentaci stavby. 
 
Pravidla pro pronájem městských bytů a bytů v domech s 
pečovatelskou službou v Krásné Lípě 
Usnesení RM č. 30 - 16 
RM schvaluje Pravidla pro pronájem městských bytů a bytů v domech s 
pečovatelskou službou v Krásné Lípě v předloženém znění. 
 
Změny ve výpočtových listech 
Usnesení RM č. 30 - 17 
RM pověřuje vedoucího odboru majetkového a civilně správního k 
podepisování změn ve výpočtových listech dle Pravidel pro pronájem 
městských bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě. 
 
Závady v objektu Pražská 506/6 - Továrna 
Usnesení RM č. 30 - 18 
RM se seznámila se závadami, které se vyskytují v objektu Krásná Lípa, 
Pražská 506/6 - Továrna a konstatuje, že u závad typu výměny trubic do 
solária, výměny topných spirál v sauně atp. se jedná o běžnou údržbu a 
tyto opravy má zabezpečovat a hradit nájemce. 
 
Rekonstrukce střechy - Bezručova 359/15 
Usnesení RM č. 30 - 19 
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření 
SOD č. 2012/11/28 - 239 na rekonstrukci střechy na objektu Krásná 
Lípa, Bezručova 359/15 s fi rmou Bc. Josef Papoušek, Chřibská, Chřibská 
310, dle předloženého návrhu. 
 
Příspěvky na střechy, ploty a fasády 
Usnesení RM č. 30 - 20 
RM schvaluje na základě podané žádosti zařazení těchto občanů mezi 
uchazeče o příspěvek na rekonstrukci fasád., střech a oplocení pro rok 
2012:
Hejduk Jiří, Frindova 610/22 - plot
Černý Richard, Štursova 448/7 - fasáda
Dušek Milan, Křižíkova 617/16 - fasáda
Goldberg Rudolf, Vlčí Hora 30 - střecha
Pustaj Štefan, Křižíkova 1046/2
Selingerová Zdenka, Nerudova 546/4 - fasáda
Moravec Antonín - Vyhlídky 639/4 - plot
Vavříková Eva, Křižíkova 995/37 - plot
Stiborová Lenka, Rooseveltova 714/9 - střecha
Holubek František, Frindova 683/23 - střecha 

Autorský a technický dozor stavby Realizace úspor energie u 
budov školní jídelny a školní družiny. 
Usnesení RM č. 30 - 21 
RM se seznámila s výběrovým řízením formou výzvy k předložení 
nabídky na výkon autorského a technického dozoru díla Realizace 
úspor energie u budov školní jídelny a školní družiny v Krásné Lípě a 
schvaluje přijetí nabídky fi rmy BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., Nábřežní 110, 
473 01 Nový Bor a její vyřízení formou objednávky. 
 
Zateplení Školní družiny a Školní jídelny 
Usnesení RM č. 30 - 22 
RM schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
2012/11/14-197 - Realizace úspor energie u budov školní jídelny a 
školní družiny v Krásné Lípě (alternativa A) a pověřuje starostu města 
případnou aktualizací dat plynoucích z přiznání dotačního titulu a 
následným podpisem. 
 
Výjimka z počtu dětí v MŠ 
Usnesení RM č. 30 - 23 
RM schvaluje výjimku z počtu dětí v MŠ ve třídě, kterou stanovuje 

vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 
 
Opatrovnictví 
Usnesení RM č. 30 - 24 
RM pověřuje Janu Baranovou výkonem opatrovnictví Miluše 
Severinové, Čelakovského 40/13, Krásná Lípa, Václava Brunera, 
Čelakovského 40/13, Krásná Lípa, Radmily Říhové, Čelakovského 40/13, 
Krásná Lípa a Zdeňka Fialy, Čelakovského 40/13, Krásná Lípa. 
 
Benefi ční koncert 
Usnesení RM č. 30 - 25 
RM bere na vědomí konání Benefi čního koncertu (tzv. Kyjovského 
festiválku) v Kyjově, ve dnech 20.07.2012 od 16.00 hodin do 22.00 
hodin a 21.07.2012 od 12.00 hodin do 22.07.2012 03.00 hodin. 
Pořadatelé jsou povinni dodržet veškeré vyhlášky a zákony s akcí 
související, včetně řádného úklidu celého okolí po akci. 
 
Pronájem podia - 1. 9. 2012 
Usnesení RM č. 30 - 26 
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem podia a smlouvu o 
provedení práce na montáž a demontáž podia Tolštejnského panství na 
akci Den Českého Švýcarska, která se bude konat dne 1. 9. 2012, dle 
předloženého návrhu.
 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na červenec 
2012 
Usnesení RM č. 30 - 27 
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí kulturního domu na 
červenec 2012. 
 
Zápis do kroniky města 
Usnesení RM č. 30 - 28 
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem Ivanem 
Jaklem za měsíc květen 2012, dle předloženého návrhu. 
 
IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- vyjádření generálního ředitele SVS a. s. k žádosti o navýšení 
spolufi nancování akce 2. etapy kanalizace v Krásné Lípě,
- informace o zákonu č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z 
majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zápis z administrativní kontroly dokumentů projektu Rekonstrukce 
Centra sociální integrace,
- oznámení o provozu školy a čerpání dovolené,
- stížnost Boženy Koubské na navýšení poplatků za městský byt. 
 
Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z komise výstavby a životního prostředí ze dne 6. 6. 2012. 
 

 Jan Kolář                                                                     Ing. Zbyněk Linhart

Program kina 
Krásná Lípa 
SRPEN 2012

OKRESNÍ PŘEBOR
pondělí 6.8.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní 
přebor Jak sám název naznačuje, ve fi lmu se objeví leg-
endami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. 
104 min. Mládeži přístupno.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
středa 15.8.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Helenin bývalý manžel, se sice konečně odstěhoval a může 
žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu 
cosi chybí. Na exanželku Bohunu, situace dopadá ještě 
tíživěji. 113 min.  Mládeži přístupno

ŽELEZNÁ LADY
středa 22.8.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Film ukazuje Margaretino jedenáctileté působení v pozici 
předsedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, 
ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc. 105 min. 
Mládeži přístupno.
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Ve dnech 16. - 21. července se v Chorvatsku ve Varaždinu konalo MS v 

kickboxingu světové federace WKF. V reprezentačním týmu ČR byli i čtyři 

členové KBC Krásná Lípa. Já jako reprezentační trenér pro WKF jsem jel 

naposledy i jako závodník a doprovázeli mně Ládik Grundza, Michal Málek a 

Lukášek Hudler. Šampionátu se zúčastnilo 22 států z celého světa, početné 

výpravy měla Argentina, Německo, Rusko, Ukrajina, Polsko, Rumunsko, Česká 

republika, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Francie a pochopitelně domácí 

Chorvatsko. 

Co se týká organizace, zažil jsem i horší, ale i lepší, prostě průměr. Po příjezdu v 

pondělí jsme hned šli na vážení a lékařské prohlídky, v úterý slavnostní zahájení 

a ve středu jsme začali boxovat. S ostatními repre trenéry Martinem Berkou a 

Vítem Masopustem jsme si rozdělili závodníky a už to začalo. Já jsem koučoval 

svoje kluky a k tomu dalších 9 členů repre týmu. Michal Málek měl velmi silně 

obsazenou kategorii do 71 kg, ale postupně porážel jednoho soupeře za 

druhým, Rakušana, Argentince, Chorvata a Francouze a získal první titul mistra 

světa pro náš oddíl. Lukášek Hudler ve váze do 25 kg v dětské kategorii měl 

pouze dva soupeře a oba je dokázal porazit a získal další titul pro ČR, ale hlavně 

pro náš oddíl. Ládik Grundza svoje soupeře porážel rozdílem jedné třídy, ale 

ve fi nále na něj čekal Rus hájící barvy Německa a i když to byl velmi tvrdý a 

technický soupeř, Ládik ho porazil těsně na body a další titul putuje do Krásné 

Lípy. Večer přišla kategorie muži nad 40 let a i když jsem byl nejstarší v celé 

kategorii dokázal jsem vyřadit tři soupeře (mezi nimi byl i několika- násobný 

mistr světa z Německa), jeden mi nenastoupil a jsem ve fi nále, kde na mně čekal 

můj nejlepší kamarád z repre Láďa Hudler, který taky dokázal porazit zbytek 

soupeřů, a stalo se to, co jsme nikdy nechtěli, stáli jsme proti sobě jako soupeři. 

Láďa byl odpočatější, protože nikoho nevodil do ringu, o 7 let mladší a vyhrál 

těsně, ale spravedlivě na body, takže stříbro. Tím jsme ukončili středu a čtvrtek. 

V pátek jsem nastoupil ještě do jedné disciplíny, protože jsem se nechtěl loučit 

s reprezentací prohraným zápasem. Tam jsem i přes zranění z předchozích 

zápasů dokázal ve čtvrtfi nále vyřídit nepříjemného Chorvata, a jelikož jsem 

byl po třech velmi náročných dnech naprosto vyčerpaný, spokojil jsem se s 

bronzem a odstoupil ze soutěže neporažen. Náladu mi spravil Ládik, který 

taky nastoupil ve druhé disciplíně, všechny porazil a ve fi nále doslova rozsekal 

domácího Chorvata a další titul byl doma. Vedoucí výjezdu JUDr. Michal Frabša 

měl obrovskou radost, protože Česká Republika byla jedním z nejúspěšnějších 

států na tomto šampionátu. Moje zklamání z prohry ve fi nále netrvalo dlouho, 

protože pro trenéra nemůže být větší radost, než když jeho svěřenec stojí na 

stupních vítězů, přebírá zlato a titul mistra světa a k tomu hrajou českou hymnu. 

Mně nakonec hráli na bedně hymnu taky, protože můj jediný přemožitel byl taky 

Čech. Konečná bilance našeho oddílu je tedy 4 tituly mistra světa WKF, jeden 

vicemistr světa a jeden bronz!!! Já, Míša Málek a Ládik Grundza jsme dostali 

nabídky z Norimberku na profesionální zápasy v Německu. Tuto nabídku budu, 

ale teprve zvažovat. Já byl potvrzen ve funkci trenéra reprezentace pro WKF a 

v roce 2013 jedeme na Mistrovství Evropy na Ukrajinu, kde budu už pouze jako 

trenér a moji kluci se pokusí k titulům mistrů světa přidat i titul evropský. 

Na závěr bych rád poděkoval za sebe i za kluky vedení města Krásná Lípa a 

Michalu Janišovi za fi nanční dar na pobyt ve Varaždinu. Tiskárně Šedivý a syn za 

výrobu triček za lidovou cenu a všem, kteří nám pomáhali, jak při tréninku, tak 

třeba jen slovní podporou. Díky moc. 

Sportu zdar i kickboxu zvlášť!

Mistrovství světa v kickboxu = čtyři tituly mistra světa pro Krásnou Lípu


