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Dílčí stavby projektu Centrum Českého Švýcar-
ska I se blíží postupně ke svému konci. To, co se 
ještě před rokem a půl zdálo jako nemožné, má už 
dnes zcela jasnou podobu. V létě loňského roku 
se dokončila Köglerova naučná stezka Krásnolip-
skem. V počátku letošního roku byly postupně do-
končovány stavby sportovního areálu, cyklostezky 
a centra služeb. V těchto dnech se provádí posled-
ní úpravy staveb, především se vybavují tak, aby 
mohly plně sloužit svým účelům. 

Největší stavba – infocentrum neboli Dům Čes-
kého Švýcarska na náměstí - má mírný skluz, ale 
všechny hlavní stavební práce jsou téměř hotovy. 
Uvnitř už se vytápí pomocí devíti stodesetimetro-
vých vrtů a tepelného čerpadla, jsou provedeny 
instalace. Začíná se malovat, pokládat koberce a li-
na, osazovat svítidla. Brzy přijde na řadu osazová-
ní dveří a posledních doplňků. V létě by mělo být 
vše hotovo. Potom bude nutné celý dům vybavit. 
V tuto chvíli běží ještě výběrová řízení na vybave-
ní celého domu a na realizaci expozice o Českém 
Švýcarsku, která by měla být zhotovena v letních 
měsících. Film, který se bude promítat jako hlavní, 
je již hotov v rámci jiného projektu, realizovaného 
o. p. s. České Švýcarsko. 

Neodmyslitelnou součástí jsou i venkovní úpra-
vy, pochůzné plochy, zeleň, vlajkosláva atd. V pro-
storu mezi oběma novými domy je v plném prou-
du výstavba nové autobusové zastávky, která by 
měla být dokončena také do měsíce. 

Dům Českého Švýcarska začne sloužit od konce 
léta či začátku podzimu našim občanům, přede-
vším pak návštěvníkům a turistům. Bude zde také 
odpovídající zázemí pro naši obecně prospěšnou 
společnost České Švýcarsko. 

Zbyněk Linhart
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Stavby Centra Českého
Švýcarska začínají sloužit

Vikýř číslo 303 vyjde
v úterý 12. června

Letní sezóna
se blíží

Rok se s rokem sešel a začíná nám opět letní 
sezóna. Město bude brzy plné turistů a chalupá-
řů, silnice v okolí zaplní motoristé i cyklisté, stezky 
Českého Švýcarska navštíví tisíce bot a tisíce očí si 
také udělá svůj obrázek o městě i jeho okolí. 

Také letos nás v sezóně čekají mnohé kulturní, 
sportovní a společenské akce pod širým nebem od 
jarmarků přes pohádkové lesy, cyklistické závody 
až po koncerty všemožných hudebních stylů.

Vše dohromady tvoří celek, z něhož vycházíme 
my, obyvatelé města, s určitou nálepkou. Zatím 
nemáme vůbec špatné skóre, město je díky pra-
covníkům technických služeb a rekvalifikantům
Komunitního centra čisté, zelení a parkovými 
úpravami se můžeme chlubit, okolí nám mnozí 
závidí, a v plném tempu je i výstavba nových pro-
jektů, směřujících k dalšímu rozvoji regionu.

Na druhou stranu si naši hosté musí dobře hlí-
dat svá kola, auta i osobní věci a dávat pozor, zda 
je kanálová mříž stále zasazená v silnici.

Přeji nám všem vydařenou další letní sezónu 
pokud možno bez podobných problémů a děkuji 
každému, kdo se o to jakkoliv přičiní. 

Jan Fiala, místostarosta města

Krásná Lípa – lepší místo pro život

Největší a zároveň i závěrečné mezinárodní 
setkání na téma vzdělávání se koncem dubna 
uskutečnilo v Krásné Lípě. Na 50 zástupců z 5 ev-
ropských zemí (Velké Británie, Německa, Rakous-
ka, Maďarska a ČR) přijelo na závěrečné setkání 
s partnery projektu Komunitního centra Českého 
Švýcarska a hodnotilo společnou dvouletou práci, 
jejímž cílem bylo najít nové možnosti, jak bojovat 
se znevýhodněním některých skupin na trhu práce, 
jak odstranit diskriminaci z trhu práce či jak zvy-
šovat vzdělání občanů, a tím pomoci k snižování 
nezaměstnanosti, a to hlavně prostřednictví celo-
životního vzdělávání. Během setkání starosta Krás-
né Lípy Zbyněk Linhart a starostka maďarského 
Füzesabony Antal Évy Lami podepsali partnerskou 
smlouvu mezi oběma městy.

Mezi nejvýznamnější výsledky této dvouleté 
mezinárodní spolupráce patří mezinárodní víceja-
zyčné www stránky www.learning-voices.com, kde 
najdete příběhy klientů, kteří díky těmto projektům 
překonali svůj handicap a našli uplatnění na trhu 
práce, vytvoření DVD s filmovými životopisy, které
nově a vhodnější formou představují znevýhodně-
né uchazeče o zaměstnání potencionálním zaměst-
navatelům, dále pak vytvoření webových stránek 
www.networking-works.net, které pomáhají těm, 
již pracují se vzdělávacími sítěmi, chtějí si je vytvořit 
či se chtějí podělit s ostatními o dobré zkušenosti. 
A pak také nové DVD s filmem, jehož cílem je oslo-
vit politiky a prezentovat jim úspěšné metody při 
zapojování lidí do dlouhodobého vzdělávání. 

Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s. 

Mezinárodní setkání na téma 
vzdělávání v Krásné Lípě

www.krasnalipa.cz
Na nové internetové stránky města byla v těchto 

dnech instalována fotogalerie, nabízející souhrny udá-
lostí ve městě, nové fotografie z města i okolí a další
zajímavosti.

Zprovozněny jsou také zápisy z jednání městské 
rady i zastupitelstva a připravují se další vylepšení.

Město tak má nyní kvalitní a pěkné „dveře,“ do kte-
rých nahlédne v současnosti téměř 100 různých lidí 
denně. Častými návštěvníky stránek jsou např. naši 
krajané v Kalifornii a spuštěny bývají často také mj. 
v Amsterdamu.

O stránky pečuje z největší části vedoucí majetko-
vého odboru MěÚ Krásná Lípa, Karel Homolka, které-
mu za to patří poděkování.  (jf )
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Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
v pondělí 4. 6. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 7. 6. 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

Vaše otázky pro EKOPORADNU
Co je to Fair Trade?

Fair Trade je ozna-
čení pro spravedlivý 
obchod s výrobci ze 
zemí Latinské Ameriky, 
Afriky a Asie. Dodržuje 
základní etická pravi-
dla (odpovídající plat 
za odvedenou prá-
ci, zákaz práce dětí, 
přístup ke zdravotní 
péči apod.), kterými 
se většina běžných 
obchodních společ-
ností příliš nezabývá 
ve snaze zvyšovat své 
zisky a snižovat nákla-
dy na výrobu. Fair Tra-
de produkty jsou také 
šetrnější k životnímu 
prostředí i ke spotřebi-
telům – potraviny jsou 
převážně v kvalitě bio 
z plodin vypěstova-
ných bez chemických 
hnojiv a ochranných 
postřiků. Při výrobě 
dalších produktů (hrač-
ky, oděvy, suvenýry aj.) 
jsou upřednostňovány 
místní přírodní materi-
ály, využívá se obnovi-
telných zdrojů energie 
a šetrných způsobů 
výroby. 

Kde je možné výrob-
ky Fair Trade koupit?

S Fair Trade výrob-
ky (a nejen s nimi) se 
můžete v současné době setkat při návštěvě Infor-
mačních středisek Českého Švýcarska v Krásné Lípě, 
v Děčíně a na Mezní Louce.

V ekokoutcích těchto středisek jsou k dispozici 
kromě ekologicky zaměřené literatury, regionální 
tvorby místních řemeslníků a ekologicky šetrných 
výrobků také výrobky Bio a Fair Trade. Z jejich sor-
timentu si můžete vybrat voňavé africké nebo jiho-
americké kávy, instantní kakao nebo indický černý 
i zelený čaj. Milovníci sladkostí tu mají výběr z něko-
lika druhů výborných čokolád nebo čokoládových 

tyčinek. Hospodyňky mohou vyzkoušet oříškočo-
koládový krém, pomerančovou nebo mangovou 
pomazánku, případně ochutit své pokrmy pikant-
ními omáčkami s exotickými názvy Zulu nebo Ma-
lawi. Kromě příjemných smyslových pocitů obohatí 
spotřebitele Fair Trade i vědomí, že svým nákupem 
pomohl dobré věci a přispěl svým dílem ke zlepšení 
životních podmínek nejchudších obyvatel dalekých 
zemí.

Pozvánka na seminář pro veřejnost:
Ochutnávka s Fair Trade, 31. května od 17 hod., kul-
turní dům Rozkrok Varnsdorf
Dozvíte se:
–  jak chutnají Fair Trade potraviny 
–  podle čeho je poznáte a jak se liší od běžně naku-

povaných potravin
–  o systému Fair Trade – spravedlivém obchodo-

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

Třetí ročník soutěže pro  
rodiny s dětmi je vyhlášen
Soutěž ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko 

a ěstem Krásná Lípa vyhlásila obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko.

Téma: Expedice po stopách Rudolfa Köglera
Hlavní cena: poukaz na víkendový pobyt s polopenzí 

pro rodinu v penzionu Stará hospoda v Doubici.
Zahájení soutěže: květen 2007
Uzávěrka soutěže: říjen 2007!

Bližší informace: Kristina Petráčková, tel. 412 383 246, 
e-mail: kristina.petrackova@ceskesvycarsko.cz

Nabízíme námět na tématický celodenní výlet pro 
rodinu s dětmi od 7 let. Pobavte se, naučte se nové 

věci, užijte si krásné přírody a vyhrajte zajímavé ceny. 
Trasa letošního ročníku vlastivědné soutěže vede z vel-

ké části po nově upravené Köglerově naučné stezce. 
Povinná část začíná v Krásné Lípě, končí v Kyjově a trvá 
přibližně 4 hodiny. Je možné pokračovat z Kyjova zpět 

do Krásné Lípy již nepovinně.
Soutěžní zápisník si můžete vyzvednout na informač-

ním středisku v Krásné Lípě na náměstí, kam se po 
absolvování trasy také odevzdává či zasílá poštou. 
Výsledky budou vyhlášeny po uzávěrce soutěže.

www.ceskesvycarsko.cz

TENTO MATERIÁL JE FINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PROSTŘEDNICTVÍM 

NROS V RÁMCI PROGRAMU TRANSITION FACILITY

Hlavní partner Českého Švýcarska

Zelené čtvrtky 
aneb Odpolední škola ekologie

Chcete  vyzkoušet, jak chutnají Fair Trade potraviny?
Víte, podle čeho je poznáte a  jak se liší od běžně 
nakupovaných potravin?
Zajímá Vás systém Fair Trade – spravedlivého 
obchodování?

Ochutnávka 
s Fair Trade
31. 5. 2007 od 17 hodin
v Kulturním domě Rozkrok Varnsdorf

Od ThDr. Jiřího  Silného, 
ředitele Ekumenické akademie 
v Praze, se dozvíte např.:
� co to jsou Fair Trade 
produkty
� informace o pravidlech 
spravedlivého  obchodu

Připravena je ochutnávka 
vybraných Fair Trade 
a Bio potravin!

Další seminář v rámci Zelených 

čtvrtků se uskuteční na téma:

Zeleň na zahradě i ve městě   

Kdy: 14. 6. 2007 od 17 hod. 

Kde:  v Krásné Lípě – sraz před 

budovou Městského úřadu

Pak Vás srdečně zveme na naše čtvrteční setkání:

Zajímá vás zahradničení? Chcete vidět krásná zá-
koutí vlastního města s odborným výkladem? Víte, 
jak se starat o novou výsadbu?
Pak si nenechte ujít procházku městským parkem 
a okolím s poutavým výkladem uznávaného za-
hradníka-dendrologa na téma:

Zeleň na zahradě i ve městě
Kdy: 14. 6. 2007 od 17 hod 
Kde: v Krásné Lípě – sraz před budovou městského 
úřadu
Příjemnou a poučnou procházku po zahradnických 
zajímavostech Krásné Lípy pro Vás připravili:
Jan Kolář, tajemník MěÚ v Krásné Lípě 
Ing. Karel Hieke - přední odborník v oboru okrasné 
zahradnictví

Zelené čtvrtky aneb Odpolední škola ekologie
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Turistický autobus / Wanderbus 2007

1 3 5 7 9 11
- - 12.15 14.15 - -
- - 12.18 14.18 - -

- - 12.20 14.20 - -

- - 12.22 14.22 - -

8.24 10.44 12.29 14.29 16.02 18.29

8.31 10.51 12.36 14.36 16.09 18.36

8.33 10.53 12.38 14.38 16.11 18.38

8.35 10.55 12.40 14.40 16.13 18.40

8.39 10.59 12.44 14.44 16.17 18.44

8.40 11.00 12.45 14.45 16.18 18.45

8.45 - - - 16.23 -

8.52 - - - 16.30 -

8.54 - - - 16.32 -

8.57 - - - 16.35 -

9.00 - - - 16.38 -

9.02 - - - 16.40 -

9.07 - - - 16.45 -

9.09 - - - 16.47 -

9.10 - - - 16.48 -

9.12 - - - 16.50 -

9.14 - - - 16.52 -

9.16 - - - 16.54 -

9.18 - - - 16.56 -

9.19 - - - 16.57 -

9.21 - - - 16.59 -

9.24 - - - 17.02 -

9.26 - - - 17.04 -

Hřensko, střed
Hřensko, k soutěskám

Hřensko, úpravna vody

Hřensko, Pravčická brána

Mezní Louka, hotel

Vysoká Lípa, rest.

Vysoká Lípa, hotel Lípa

Jetřichovice, Starý mlýn

Jetřichovice, ObÚ

Jetřichovice, host.

Rynartice

Chřibská, D. Chřibská, rozc.

Chřibská, Dolní Chřibská

Chřibská, nám.

Rybniště, Nová Chřibská

Rybniště, odb. Doubice

Doubice

Doubice, ObÚ

Doubice, křiž.

Doubice, u háj.

Krásná Lípa, Kyjov, ovčín

Krásná Lípa, Kyjov, host.

Krásná Lípa, Kyjov, rozc.

Krásná Lípa, Kyjov

Krásná Lípa, Krásný Buk

Krásná Lípa, nám.

Krásná Lípa, žel. st.

2 4 6 8 10 12
- - 12.15 14.15 - -
- - 12.13 14.13 - -

- - 12.11 14.11 - -

- - 12.09 14.09 - -

8.17 10.42 12.02 14.02 16.02 18.27

8.09 10.34 11.54 13.54 15.54 18.19

8.07 10.32 11.52 13.52 15.52 18.17

8.05 10.30 11.50 13.50 15.50 18.15

8.01 10.26 11.46 13.46 15.46 18.11

8.00 10.25 11.45 13.45 15.45 18.10

- 10.20 - - - 18.05

- 10.13 - - - 17.58

- 10.11 - - - 17.56

- 10.08 - - - 17.53

- 10.05 - - - 17.50

- 10.03 - - - 17.48

- 9.58 - - - 17.43

- 9.56 - - - 17.41

9.55 17.40

- 9.53 - - - 17.38

- 9.51 - - - 17.36

- 9.49 - - - 17.34

- 9.47 - - - 17.32

- 9.46 - - - 17.31

- 9.44 - - - 17.29

- 9.41 - - - 17.26

- 9.39 - - - 17.24

Jezdí - sobota, neděle, svátky od 2. 6. do 30. 9. 2007
Verkehrt samstags, sonntags und am 5. 7., 6. 7., 28. 9. vom 2. 6. bis 30. 9. 2007

Tuto turistickou linku spoluprovozuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
Diese Buslinie wird durch die gemeinnützige Gesellschaft České Švýcarsko (Böhmische Schweiz) kofi nanziert.  
Kontakt: České Švýcarsko, o. p. s., Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa, tel.: +420 412 383 000

Spoje č. 1, 3 a 11 začínající v zastávce 
Mezní Louka, hotel navazují na linku 
Děčín-Hřensko-Mezná.
Na spoje č. 2, 4 a 12 končící v zastávce 
Mezní Louka, hotel navazuje spoj 
Mezná-Hřensko-Děčín.
Ke spoji č. 1 s příjezdem v 9.26 do stanice 
Krásná Lípa, žel. st. přípoj vlaků směr Rumburk, 
Panský, Brtníky a Mikulášovice dol. n.
Ke spoji č. 9 s příjezdem v 17.04 do stanice 
Krásná Lípa, žel. st. přípoj vlaku směr Česká 
Lípa.
Ke spoji č. 4 s odjezdem ze stanice Krásná Lípa, 
žel. st. 9.39 přípoj vlaků z Děčína a z Rumburka.

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky 
vyhlášené DPMD a.s., informace o tarifu 
a smluvních přepravních podmínkách jsou 
zveřejněny ve vozidlech na lince.
Přepravní informace, informace o jízdních řádech 
a tarifech na čísle 412 531 400 nebo 604 294 555, 
e-mail:dispecer@dpmdas.cz 
  

Hřensko - Mezní Louka - Jetřichovice - Chřibská - Kyjov - Krásná Lípa

Provoz ekologické linky je 
spolufi nancován ze zdrojů 
Evropské unie a Světového fondu 
životního prostředí (UNDP/GEF)

V červnu vyjede nová turistická linka
Od 2. června bude v provozu nová autobusová turistická linka, kterou bude provozovat Dopravní podnik 

města Děčína. Linka Hřensko – Mezní Louka – Jetřichovice – Chřibská – Kyjov – Krásná Lípa bude v provozu do 
30. září 2007, a to o sobotách, nedělích a ve svátek. Na provozu linky se podílí České Švýcarsko o. p. s. (vik)

SOLIDEO V PARKU. 22. června od 20 hodin za-
zní v městském parku historické hudební ná-
stroje. Instrumentálně–vokální soubor SoliDeo 
z Děčína představí v dřevěném altánu rozmani-
tý repertoár, zazní tak hudba od středověku až 
po baroko v podání kravských, beraních nebo 
mufloních rohů, středověkých dud, barokního
klarinetu i kostěných fléten. Zážitek z poslechu
hudby bude umocněn prostředím zrekonstru-
ovaného parku, okořeněným ještě svitem loučí.
Při posledních prosincových koncertech souboru  
SoliDeo byly zcela zaplněny jak místní kostel, tak 
i sál kulturního domu a město se rozhodlo zopako-
vat koncert nyní v přírodě a oslavit tak zároveň svá-
tek hudby i rekonstrukci městského parku.

KOLOTOČE A CIRKUS KRÁSNÉ LÍPĚ. Ve dnech 29. 
– 30. května bude na hřišti u T-klubu cirkus. Koloto-
če budou pro změnu na spodním parkovišti u pane-
láků ve dnech 4. – 11. června. 

LOUTKOVÉ DIVADLO. Krysař – tak se jmenuje lout-
kové představení pro dospělé, se kterým se v úterý 
29. května v krásnolipském kulturním domě před-
staví divadelní soubor z Dolní Poustevny. Vstupné: 
děti a senioři 10,- Kč, dospělí 30,- Kč. 

LIPOVSKÝ BLEŠÍ TRH. Na hřišti SK Sklolux v Lipové 
se každou druhou sobotu v měsíci od 9.00 koná Li-
povský bleší trh, kde můžete prodat a koupit všech-
no možné i nemožné zboží – burza. Přijďte prodat 
své nepotřebné věci. Bleší trh se v Lipové bude 
konat 9. června a následně každou druhou sobotu 
v měsíci (14. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11.).

Různé Pozvánky

Klub českých turistů Krásná Lípa vydal svého dru-
hu jednu z nejobsáhlejších publikací historických 
pohlednic. V knize je na 300 dvojjazyčně (česky 
a německy) popsaných, převážně kolorovaných, 
ale i černobílých starých snímků z Krásné Lípy, 
Rumburku, Varnsdorfu a Šluknova. V publikaci je 
zohledněno i nejbližší okolí a turistické cíle vyše 
jmenovaných měst. Převážná část knihy mapuje 
vývoj měst Šluknovska, dokumentuje výstavbu vý-
znamných budov a dokládá jejich historický vzhled. 
Proto nastupme na některém z publikovaných ná-
draží a nechme se odvézt do minulosti. Jen ten, kdo 
zná minulost, může porozumět současnosti. Kniha 
v reprezentační podobě je určena nejen odborné 
veřejnosti, ale všem, kterým udělá radost.

Informace p. Douda 721 516 312, 412 383 687, 
p. Hanousek 607 662 247. V. Hieke

Pohledy do minulosti
– Staré pohledy očima turistů

O víkendu mezi 18. a 20. květnem se v okolí Jiřetína 
pod Jedlovou konaly tradiční Tolštejnské slavnosti. Bo-
hatý program byl zahájen v pátek světluškovým pocho-
dem a nasvícením hradu Tolštejn. V sobotu se slavnosti 
rozšířily i do podhradí Tolštejna a v neděli bylo vše za-
končeno „dřevosocháním“ na Jedlové hoře.

Součástí Mikroregionu Tolštejn a bývalého Tolštejn-
ského panství je i Krásná Lípa, proto také na slavnostech 
její zástupci nechyběli ani tentokrát. Stánek zde měli 
naši turisté i Komunitní centrum, bývalý starosta města 
Mgr. Milan Sudek rozhodoval o králi mariáše a současný 
místostarosta Jan Fiala se účastnil slavnostního cere-
moniálu, tzv. slyšení purkmistrů u pána Albrechta Berky 
z Dubé v sobotu odpoledne na prvním nádvoří hradu 
Tolštejna. Při této příležitosti vystoupil tradičně velmi 
úspěšně i krásnolipský folklorní soubor Dykyta. (vik)

Tolštejnské
slavnosti 2007

Na Tolštejnských slavnostech, které se za krásné-
ho počasí a rekordního počtu návštěvníků konaly 
v sobotu 19. května na hradě Tolštejn u Jiřetína pod 
Jedlovou, byli opět vyhlášeni i nejlepší mariášníci. 
Turnajů v Krásné Lípě, Rumburku a Varnsdorfu se 
zúčastnilo celkem 58 hráčů. Titul „Mariášový král 
Tolštejnského panství“ získal tentokráte českolipský 
občan pan Petr Skokan (otec libereckého hejtma-
na), druhé místo a titul „Mariášový filek Tolštejnské-
ho panství“ patří Františku Švejdovi z Varnsdorfu 
a titulem „Mariášový spodek Tolštejnského panství“ 
byl odměněn loňský vítěz pan Pavel Huml ze Šluk-
nova. Za nepřítomného pana Švejdu převzal odmě-
nu Karel Horký, známý majitel motocyklu Čechie 
– Böhmerland.

 (Sudemi)

Královský titul 
tentokrát získalo Českolipsko
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V sobotu 19. května navštívilo naše město opět 
pěvecké mládí, aby na jubilejním 25. festivalu dět-
ských pěveckých sborů jejich členové a sbormistři 
předvedli to, co si za uplynulý školní rok nacvičili.

Přehlídku zahájilo pěvecké trio LA FARFALLA 
z Rumburka pod vedením Mgr. Kláry Brabnikové, 
která poté přivedla na jeviště první sbor – domácí 
LIPKU. Skladba Hallo Django zaujala rytmičností 
a ukázněným projevem. Sbor MLEJNEK (sbm. Pead-
Dr. Marie Mlnaříková) k nám přijel až z daleké Kolovče 
na Domažlicku a nejlépe jim vyšla Matoškova Schu-
-wi du-wi. Rumburský ČTYŘLÍSTEK (sbm. Mgr. Iva 
Šabatová) vynikl perfektní dramaturgií a výbornými 
sóly. Sbor MLÁDÍ z Jablonce nad Jizerou (sbm. Květa 
Kavánová) zaujal hned úvodní lidovou A ja taka dzi-
vočka, působivý byl i Jurkovičův zvukomalebný Ptačí 
koncert. Sbor CANZONETTA z Teplic (sbm. Mgr. Kvě-
tuše Martínková) nás příjemně překvapil vhodným 
spojením zpěvu, kytary a rytmiky v lidové písni ze 
Španělska. Jako věkově nejstarší se představil sbor 

PÍSNIČKA z Ústí nad Labem (sbm. Mgr. Helena Legro-
vá a Mgr. Jana Kuželková). Tento sbor se nejlépe vy-
pořádal s trojhlasými úpravami. Pěvecký sbor N.T.C. 
Rumburk (sbm. Mgr. Jana Jarolímková) si velmi dob-
ře poradil s interpretací Nohavicovy písně V jednym 
dumku, kde zaznělo i pěkné sólo. Na závěr přehlídky 
vystoupil lounský KVÍTEK a NOTIČKY (sbm. Lenka Pe-
tržilková, Renata Friedlová), který se zúčastnil všech 
našich 25 festivalů. Na jejich zajímavé podání sklad-
by V domě straší duch asi ještě dlouho nezapome-
neme. Výkon sboru vhodně doplnil i skvělý klavírní 
doprovod Vladimíra Petržilky. 

Při závěrečném hodnocení byla předána Cena 
Dr. Slavoje Princla za nejlépe zazpívanou českou 
lidovou píseň dětskému pěveckému sboru MLÁDÍ 
z Jablonce nad Jizerou. Je třeba však podotknout, 
že vysokou úroveň prokázaly všechny zúčastněné 
sbory.

Za perfektní organizaci a bezproblémový průběh 
celé akce patří poděkování ředitelce naší školy paní 

doktorce Ivaně Preyové, učitelskému sboru, hostes-
kám, moderátoru Mgr. Karlu Jarolímkovi, odborné 
porotě a nakonec i všem členům pěveckých sborů, 
kteři se po celý průběh festivalu chovali opravdu vel-
mi ukázněně.  (Sudemi)

Krásnolipský květen tradičně patří pěveckému mládí 

Město Krásná Lípa nabízí k pronájmu volné 
nebytové prostory
1)  Masarykova 1094/4 (bývalá prodejna Vše za 

39), plocha cca 60 m2, nájem 2 390 Kč + služby 
1 876 Kč

2)  Nemocniční 1137/6 (nynější výroba kosmetiky 
Eone), plocha cca 93 m2, nájem 38 44 Kč + 
služby 1 147 Kč

Bližší informace: 
S. Tůmová, MěÚ Krásná Lípa
tel. 412 354 839
e-mail: tumova@krasnalipa.cz

Chcete začít podnikat?

foto: Dušan Zápotocký 

Od svého vzniku v roce 1986 se náš dětský folk-
lórní soubor Křiničánek zúčastnil již desáté krajské 
postupové soutěže nejlepších souborů Ústeckého 
a Karlovarského kraje. Třikrát tuto soutěž vyhrál 
a reprezentoval naše město a region na celostátní 
přehlídce v Kroměříži. Mnohokrát, jak se v subjek-
tivně hodnocené soutěži stává, také neuspěl.

 I tentokrát jsme do Karlových Varů odjížděli 
plni očekávání, ale také obav, jak se nám soutěžní 
vystoupení povede a jestli zaujmeme porotu pás-
mem Zimní obrázky aneb co se stalo při koledě. 
Věřte, že jsme se opravdu svědomitě připravovali 
a pásmo pilovali do posledních detailů. Však už na 
nás byly vedoucí dvě. Dlouholetou vedoucí paní 
Brabníkovou totiž po ukončení studia v Praze vy-
střídala dcera Klára, která do naší práce přinesla 
své poznatky z účinkování v nejlepším českém do-
spěláckém souboru Vycpálkovci. 

Naším pásmem jsme chtěli ukázat, čím vším si 
umíme zpestřit koledu. Klouzali jsme se na klou-
začce, stavěli sněhuláka, koulovali se a samozřejmě 
nezapomněli koledovat. Také těch rekvizit co jsme 
potřebovali. Představte si, že jsme museli takovou 
dálku vést například krásnolipskou klouzačku“ 
Sebevědomí nám také upevňovala naše muzika. 

Vždyť to byli většinou studenti uměleckých škol. Po 
dopoledních prostorových zkouškách a okouknu-
tí soupeřů v nás byla malá dušička, ono totiž těch 
soupeřů bylo dokonce čtrnáct. Ještě, že s námi jely 
maminky a dodávaly nám odvahu, protože jsme 
zase byli skoro nejmladší.

A pak to přišlo! Nervozita by se dala krájet. My jsme 
ji však nechali v zákulisí a podali opravdu, ale oprav-
du výborný výkon. A teď se nás už báli zase ostatní. 
Porota se dlouho radila, a tak nás místní pořadatelé 
provedli lázeňskou kolonádou a my ochutnali léčivé 
prameny, po kterých nám však moc dobře nebylo. 
Po návratu ho hotelu Thermal, kde soutěž probíhala, 
už bylo konečně vyhlášení. A představte si – porotě 
jsme se „móc“ líbili a tak jsme po vítězném Dyleni 
z Karlových Varů skončili na krásném druhém místě 
s nominací na celostátní přehlídku do Jihlavy. Každý 
dostal stříbrnou medaili a dohromady dort. Byli jsme 
na sebe a naše vedoucí opravdu pyšní.

Ještě bychom chtěli poděkovat městskému úřa-
du, rodičovskému sdružení a našim maminkám a ta-
tínkům, protože bez jejich finanční pomoci bychom
nemohli své umění nikomu ukázat. Takže lidičky, 
kterým nejsme lhostejní – opravdu moc díky!!!

(Křiničánci)

Křiničánek opět září

Od 1. 9. 2007 pronajmeme renovované 
kancelářské prostory v Domě služeb (Krásná 
Lípa, Masarykova 1094, první patro) – sou-
časné sídlo společnosti České Švýcarsko, o. 
p. s. K dispozici je 8 kanceláří (celkem 175 
m2), 1 zasedací místnost (30 m2) a další pro-
story. Možno užívat i na jiné než administra-
tivní účely, lze pronajmout více nájemcům, 
popř. včetně veškerého zánovního vybavení.
Informace, domluva prohlídky - J. Nováková: 
jana.novakova@ceskesvycarsko.cz 
tel.: 412 383 000
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1. Závěrečný účet za rok 2006
Usnesení ZM č. 4 – 01/2007
ZM schvaluje zprávu o hospodaření /závěrečný účet/ 
města Krásná Lípa za rok 2006, dle předloženého návrhu.

2. Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 
2006
Usnesení ZM č. 4 – 02/2007
ZM schvaluje zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za 
rok 2006 předloženou vedoucím obvodního oddělení 
PČR Krásná Lípa komisařem Jiřím Stejskalem s těmito 
připomínkami:
a)  Josef Myšák – žádost o zvýšený dohled nad altány 

v parku a u Cimráku.
b)  Ing. Zbyněk Linhart – informace o zapůjčení zařízení 

Autoblok PČR.
-  žádost o zvýšený dohled nad novými zařízeními 

v centru města.
-  žádost o řešení nedovoleného stání vozidel na Praž-

ské ulici. 

3. Zpráva o plnění úkolů 3. ZM
Usnesení ZM č. 4 – 03/2007
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů ze 3. ZZM předlo-
ženou místostarostou města Janem Fialou bez připo-
mínek.

4. Diskuse občanů
Usnesení ZM č. 4 – 04/2007
Miroslav Brabník – svolat jednání o způsobu řešení pro-
blematiky nepřizpůsobivých občanů.

5. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 4 – 05/2007
ZM schvaluje prodej p. p. č. 827/2, o výměře 355 m2, k. 
ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Jindřichu a Ja-
ně Pavlíčkovým, Ústí nad Labem, Dvořákova 5, za cenu 
28 765 Kč (do základní výměry 1 365 Kč, nad základní 
výměru 13 200 Kč, porosty 14 200 Kč). Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 

6. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 4 – 06/2007
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 241/1, o výměře 541 
m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Josefu 
a Marcele Macounovým, Krásná Lípa, Smetanova 9, za 
cenu 21 640 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené.

7. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 4 – 07/2007
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1287/1, o výměře 187 
m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Monice 
a Pavlu Dolejším, Krásná Lípa, Komenského 14, za cenu 
5 610 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. Prodej bude realizován současně s prodejem 
pozemků dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o koupi nemovitosti č. 2004/40/15-297.

8. Souhlas s prodejem pozemků
Usnesení ZM č. 4 – 08/2007
ZM vydává souhlas s převodem p. p. č. 395/1 a p. p. č. 
395/2, k. ú. Krásná Lípa, ze Simony Obůrkové, Česká 
Lípa, Vladimírská 2530, na manž. Nových, Krásná Lípa. 

9. Dotace na koupi pozemku
Usnesení ZM č. 4 – 09/2007
ZM schvaluje vyplacení dotace ve výši 9 000 Kč (50% 
kupní ceny do základní výměry pozemku) Davidu Mil-
lerovi, Krásná Lípa, Wolkerova 1162/5a. 

10. Dotace na koupi pozemku
Usnesení ZM č. 4 – 10/2007
ZM schvaluje vyplacení dotace ve výši 24 000 Kč (100% 
kupní ceny pozemku do základní výměry) Ing. Jiřímu 
a Jitce Němčanským, Litoměřice, Heydukova 1872/10.

11. Převod pozemku
Usnesení ZM č. 4 – 11/2007
ZM neschvaluje bezúplatný převod st. p. č. 523, o výmě-
ře 93 m2, k. ú. Krásná Lípa, od Václava a Marie Schebello-
vých, Praha 2, Koubkova 520/14.

12. Postup ve věci prodeje a užívání pozemků
Usnesení ZM č. 4 – 12/2007
ZM ruší Postup ve věci prodeje a užívání pozemků ve 
vlastnictví města Krásná Lípa ze dne 03.12.2004 a schva-
luje nový Postup ve věci prodeje a užívání pozemků ve 
vlastnictví města Krásná Lípa, dle předloženého návr-
hu. 

13. Byty
Usnesení ZM č. 4 – 13/2007
ZM schvaluje převod členských práv a povinností 
k bytu č. 4, Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa, za cenu 
170 000 Kč na Jarmilu Rosovou, bytem Nemocniční 
1063/28, Krásná Lípa. Jarmila Rosová uhradí veškeré ná-
klady spojené s převodem členských práv a povinností.

14. Vlčí Hora 84, Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 – 14/2007
ZM schvaluje prodloužení termínu a to do 31.12.2007 na 
provedení oprav, investic a dalších závazků, dle článku V. 
nájemní smlouvy č. 2001/21/10-303 Květuši Chvátalové, 
Lbín 15, Žalany a Petru Špůrovi, Na Pěšině 241, Děčín. 
ZM ukládá RM předložit stanovisko k návrhu dodatku 
smlouvy, předloženého zájemcem o prodej.

15. Zahrady 5, Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 – 15/2007
ZM vyhlašuje záměr obce pronajmout, případně prodat 
objekt Zahrady 5, Krásná Lípa se st. p. č. 167, vše k. ú. 
Zahrady. 

16. 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná 
Lípa
Usnesení ZM č. 4 – 16/2007
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Krásná Lípa pro rok 2007 v celkové výši příjmů a výdajů 
164 167tis. Kč, dle předloženého návrhu. 

17. ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 – 17/2007
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV – 
schválený rozpočet roku 2007, příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa.

18. CHRISTIAN INTERNATIONAL, a. s. 
Usnesení ZM č. 4 – 18/2007
ZM bere na vědomí sdělení vymáhací společnosti PRO-
FI – CZ, s. r. o. k navrženému postoupení pohledávky 
ve výši 59 200 Kč za CHRISTIAN INTERNATIONAL, a. s. 
a schvaluje odpis této pohledávky pro nedobytnost. 

19. Přezkoumání hospodaření města za rok 2006
Usnesení ZM č. 4 – 19/2007
ZM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření 
města Krásná Lípa za rok 2006 provedeného auditor-
skou společností AUDIT OBCE, s. r. o. Příbram, kancelář 
Varnsdorf – při přezkoumání nebyly zjištěny významné 
nedostatky. 

20. Hospodaření Křinice, s. r. o. za rok 2005
Usnesení ZM č. 4 – 20/2007
ZM bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření spo-
lečnosti Křinice, s. r. o. Krásná Lípa, za rok 2005 provede-
né finančním výborem.

21. Organizační složka města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 – 21/2007
ZM schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny organizační 
složky města Krásná Lípa 0384 Odpadové hospodářství 
v přeloženém znění. 

22. Odpis pohledávek
Usnesení ZM č. 4 – 22/2007
ZM schvaluje odpis promlčených a nepromlčených 
pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná 
Lípa v celkové výši 64 099 Kč, dle předloženého ná-
vrhu.

23. Dodatek č. 2 k Projektu Centrum NP ČŠ I
Usnesení ZM č. 4 – 23/2007
ZM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o financování
projektu SROP Centrum Národního parku České Švýcar-
sko I s Českou republikou – MMR ČR. 

24. Stavba Centra NP ČŠ I
Usnesení ZM č. 4 – 24/2007
ZM projednalo průběh výstavby Centra NP České Švý-
carsko I a neschvaluje návrh dodatku č. 6 předložené-
ho dodavatelem stavby ani jiný dodatek řešící změnu 
termínů dokončení a cen díla především z důvodu ne-
úplných, nejednoznačných a opožděných požadavků 
zhotovitele na uznání víceprací. ZM ukládá starostovi 
města vyzvat zhotovitele stavby k předložení relevant-
ních podkladů, které budou po komplexním posouze-
ní ze strany technického dozoru investora, autorských 
dozorů a zástupců města předány ZM ke konečnému 
schválení s návrhem do RM.

25. Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení ZM č. 4 – 25/2007
ZM schvaluje rozšíření Správní rady o. p. s. České Švýcar-
sko na devět členů a bere na vědomí jmenování Radka 
Vonky a Tomáše Podivínského členy Správní rady o. p. s. 
České Švýcarsko. 

26. Příspěvková organizace k provozování volnoča-
sových aktivit 
Usnesení ZM č. 4 – 26/2007
ZM schvaluje znění zřizovací listiny příspěvkové organi-
zace Relax Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

27. Rozpočet p. o. Relax Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 – 27/2007
ZM schvaluje návrh rozpočtu p. o. Relax Krásná Lípa na 
období 02.05. – 31.12.2007, dle předloženého návrhu.

28. Výstavba větrných elektráren 
Usnesení ZM č. 4 – 28/2007
ZM projednalo problematiku výstavby větrných elekt-
ráren, kterou v obecné rovině podporuje a neschvaluje 
umístění na předpokládaných místech, dle předložené-
ho záměru:
a) firmy Kešam, s. r. o., Pražská 413, Sadská,
b) firmy PV Plus, s. r. o., Legnerova 1831/42, Praha.
ZM ukládá starostovi města dále jednat se zástupci 
obou firem a vytipovat jiné, vhodnější umístění těchto
staveb.

29. Oprava administrativní chyby
Usnesení ZM č. 4 – 29/2007
ZM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení 
ZM č. 2-47/2006 ze dne 14.12.2006 na OZV č. 3/2006.

30. Jmenování do výboru ZM
Usnesení ZM č. 4 – 30/2007
ZM jmenuje členem kontrolního výboru ZM Josefa Stra-
ku a Jana Kyncla.

31. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 4 – 31/2007
Miroslav Brabník – zajištění fungujících mikrofonů v ki-
ně.
Miroslav Vais – zajištění povrchu cesty Sněžná, pojme-
nování ulice JUDr. Klose.
Josef Myšák – zajistit občerstvení ve Sportovním areálu.
Ing. Radana Michlíková – lávka přes železnici v ulici Kláš-
terského – dotaz ČD.

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 26. 4. 2007
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I. Hlavní program
Úkoly ze 4. ZZM
Usnesení RM č. 12 - 01
RM projednala průběh, výsledky a úkoly vyplývající ze 4. zase-
dání ZM a ukládá:
1.  vedoucí KD Naděždě Semelkové - zajistit opravu mikrofonů 

zvukové aparatury,
2.  vedoucímu TS Pavlu Bartoňovi - zajistit povrch cesty Krásný 

Buk - Sněžná proti pohybu materiálu,
3.  Boženě Koubské - připravit podklady pro zahájení řízení 

o pojmenování jedné ulice ve městě po JUDr. Richardu Klo-
sovi,

4.  KVŽP- připravit podklady, vyhodnocující možné vybudování 
lávky přes železnici v Klášterského ulici,

5.  Soně Tůmové - vyzvat nájemce objektu Vlčí Hora 84 k předlo-
žení návrhu dodatku smlouvy o pronájmu zmíněného objek-
tu,

6.  místostarostovi města Janu Fialovi - svolat jednání pracovní 
skupiny pro řešení problematiky nepřizpůsobivých občanů,

7.  starostovi města Zbyňku Linhartovi - jednat se zástupci firem
Kešam, s.r.o. a PV plus, s.r.o. o problematice umístění větr-
ných elektráren v katastru města Krásná Lípa.

Komunitní centrum Českého Švýcarska - schválení DPČ 
a DPP
Usnesení RM č. 12 - 02
RM schvaluje dohody o provedení práce a dohody o pracovní 
činnosti, dle předloženého návrhu.

Komunitní centrum ČS - Dohody o provedení rekvalifikace
Usnesení RM č. 12 - 03
RM schvaluje dohody o provedení rekvalifikace mezi Úřadem
práce Děčín a městem Krásná Lípa, dle předložených návrhů.

Komunitní centrum Českého Švýcarska - schválení DPČ 
a DPP
Usnesení RM č. 12 - 04
RM neschvaluje dohodu o provedení práce a dohodu o pracov-
ní činnosti, dle předloženého návrhu.

Komunitní centrum ČŠ - pracovní cesta do Bruselu
Usnesení RM č. 12 - 05
RM schvaluje v rámci projektu EQUAL, dle mezinárodní smlou-
vy, vyslání Hany Volfové s tlumočníkem na zahraniční cestu do 
Bruselu v termínu 03. - 04.06.2007.

Komunitní centrum Českého Švýcarska - strategie udržitel-
nosti
Usnesení RM č. 12 - 06
RM schvaluje vítěze VŘ č. 16 - zpracování analýzy výstupů pro-
jektu a zpracování strategie udržitelnosti komunitních center, 
firmu RRA Ústeckého kraje, a. s., Velká Hradební 3118/48, Ústí
nad Labem. RM ukládá vedoucí projektu KCČŠ připravit smlou-
vu s vítěznou firmou ve výši 199 920 Kč. RM ukládá vedoucí
projektu KCČŠ předkládat návrhy usnesení RM do stanoveného 
termínu uzávěrky.

II. Došlá pošta
Smlouva o provedení překládky
Usnesení RM č. 12 - 07
RM schvaluje smlouvu o provedení překládky podzemního 
vedení a zařízení veřejné komunikační sítě pro sportovní halu 
v rámci výstavby parkoviště s firmou Telefónica O2 Czech Re-
public, a. s., Praha, dle předloženého návrhu.

Byty
Usnesení RM č. 12 - 08
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Pražská 450/48, Krásná Lípa Ji-
římu Jelínkovi, bytem Studánecká 564/16, Krásná Lípa. Veškeré 
opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní náklady.

Byty
Usnesení RM č. 12 - 09
RM neschvaluje žádost Stanislava Kintera o pronájem 1 míst-
nosti v objektu El. Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 12 - 10
RM schvaluje Marice Herákové, Pražská 450/48, Krásná Lípa zá-
počet investic, vynaložených do rekonstrukce bytu č. 3, Pražská 
450/48, Krásná Lípa s nájemným za byt ve výši 1 790,50 Kč, dle 
předložených dokladů.

Byty
Usnesení RM č. 12 - 11
RM schvaluje Jiřímu Vinklaříkovi, Mánesova 294/24, Krásná Lípa 
částečný zápočet investic, vynaložených do rekonstrukce bytu 
č. 2, Mánesova 294/24, Krásná Lípa s nájemným za byt ve výši 
20 000 Kč, dle předložených dokladů.

Nebytové prostory
Usnesení RM č. 12 - 12
RM bere na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor nájem-
ce Ireny Váchové, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa dohodou 

k 31.07.2007. RM ukládá Soně Tůmové vyzvat nájemce k úhradě 
závazků vůči městu.

Dodávky elektřiny
Usnesení RM č. 12 - 13
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 7 NN 3 00218610, o připojení 
s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín a smlouvy
č. 7 CEZDI 00218626, o sdružených službách dodávky elektřiny 
ze sítí nízkého napětí s firmou ČEZ Prodej, s. r. o., Vinohradská
325/8, Praha pro objekt Křinické náměstí 1162/10, Krásná Lípa, 
dle předložených návrhů.

III. Různé
Výběrové řízení na vybavení Infocentra
Usnesení RM č. 12 - 14
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Dodávka vnitřního 
vybavení objektu Informačního centra ČŠ, Křinické náměstí, 
Krásná Lípa“, dle předloženého návrhu.

Kolaudace staveb
Usnesení RM č. 12 - 15
RM bere na vědomí průběh kolaudací staveb Centra NP České 
Švýcarsko. RM schvaluje smlouvu na servis výtahů v objektu To-
várna - dům volného času s firmou Schindler CZ, a. s. , Řevnická
170/4, Praha 5.

Směrnice č. 3
Usnesení RM č. 12 - 16
RM schvaluje změnu směrnice č. 3 k inventarizaci majetku měs-
ta Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Směrnice č. 5
Usnesení RM č. 12 - 17
RM doporučuje ZM schválit změnu směrnice č. 5 pohledávky 
k rozpočtovým příjmům města, dle předloženého návrhu.

Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ za rok 2007
Usnesení RM č. 12 - 18
RM schvaluje smlouvu o provedení kontroly hospodaření s ve-
řejnými prostředky u PO Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa v působnosti města Krásná Lípa za rok 2007 se společností 
AUDIT OBCE s. r. o. Příbram, pracoviště Varnsdorf, dle předlože-
ného návrhu.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2007
Usnesení RM č. 12 - 19
RM schvaluje smlouvu o přezkoumání hospodaření města Krás-
ná Lípa za rok 2007 se společností AUDIT&CONSULTING, s. r. o. 
Příbram, pracoviště Varnsdorf, dle předloženého návrhu.

Byty
Usnesení RM č. 12 - 20
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2006/25/27 
- 240 na pronájem bytu v ZŠ, Školní 558/10, Krásná Lípa Vla-
dimíru Myslivcovi, dle Pravidel pro pronájem městských bytů 
v Krásné Lípě.

Byty
Usnesení RM č. 12 - 21
RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2002/25/17 - 
136 uzavřené s Jiřinou Nachtmammovou na byt č. 10, Frindova 
979/4, Krásná Lípa. Dodatkem se nájemní smlouva prodlužuje 
o 1 rok.

Nebytové prostory
Usnesení RM č. 12 - 22
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytové prostory v ob-
jektu Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa (zelený bytový dům), 
o rozloze cca 93 m2 a to od 01.08.2007. Veškeré opravy a úpravy 
si provede nájemce na vlastní náklady.

Provozování lunaparku
Usnesení RM č. 12 - 23
RM schvaluje provozování lunaparku paní Jiřiny Štaubertové 
bytem Libouchec 285, ve dnech od 4.6.07 do 11.6.07 v prostoru 
parkoviště u spodních panelových domů. Platba bude uhrazena 
dle OZV č. 3/2004 o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství. Nevyužitá část prostor bude sloužit k parkování obyva-
telům sídliště.

Ceník Sportovního areálu ČŠ
Usnesení RM č. 12 - 24
RM schvaluje úpravu ceníku Sportovního areálu ČŠ, dle před-
loženého návrhu.

Kniha historických pohlednic
Usnesení RM č. 12 - 25
RM schvaluje zakoupení 100 ks publikace „Kniha historických 
pohlednic“ od Klubu českých turistů Krásná Lípa.

Žádost RS Čačipen o technickou výpomoc
Usnesení RM č. 12 - 26
RM neschvaluje technickou výpomoc města při pořádání „Se-
tkání romských kapel“ v Krásné Lípě.

Žádost RS Čačipen o pronájem sportovišť
Usnesení RM č. 12 - 27
RM schvaluje žádost RS Čačipen o bezplatný pronájem hřiště 
Hauserka ve Sportovním areálu ČŠ pro tréninky dětských od-
dílů v rozsahu: 2 hod. týdně Hauserka a neschvaluje žádost 
o bezplatný pronájem tělocvičny. Doba pronájmu bude určena 
na základě konkrétní žádosti, schválené vedoucím Sportovního 
areálu.

Pravidla dotace
Usnesení RM č. 12 - 28
RM schvaluje změnu pravidel pro přidělování finančních pří-
spěvků městem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné 
činnosti a práce s mládeží.

Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 12 - 29
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve městě na měsíc 
květen 2007, dle předloženého návrhu.

Kronika města
Usnesení RM č. 12 - 30
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně příloh za měsíc du-
ben 2007, předložený kronikářem města Ivanem Jaklem.

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace
-  zvýšení nájmu Telefónica O2
-  návštěvnost www stránek města
-  návštěvnost knihovny a internetu
-  dopravní obslužnost roku 2006
-  dopis o jmenování Radka Vonky a Tomáše Podivínského čle-

nem Správní rady, o. p. s. České Švýcarsko
-  inzerce v obrazovém atlasu
-  snímek místa pro vybudování lávky v Klášterské ulici
-  přehled pohledávek k rozpočtovým příjmům města k 31. 3. 

2007
-  návrh ceníku občerstvení ve sportovního areálu
-  dodávka na vybavení do sportovního areálu
-  Správa uprchlických zařízení - ukončení smlouvy
-  dopis od HZS ÚK - informace o řešení nedostatků při požáru 

v Kr. Lípě

RM dále projednala zápisy z těchto kom
- zápis z kulturní komise ze dne 25. 4. 2007
- KŠMTV ze dne 24. 4. 2007
- cestovního ruchu ze dne 23. 4. 2007
- zdravotně sociální ze dne 17.4. 2007

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.

USNESENÍ
z 12. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 10. 5. 2007
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Jak jinak by mohly děti poděkovat svým nejdraž-
ším maminkám a babičkám než tím, co umějí nej-
lépe – se srdcem na dlani jim zazpívat a zarecitovat 
v pěkném, slavnostním prostředí, tak jak to takováto 
významná událost vyžaduje.

Maminky, babičky i tetičky pozvání dětí přijaly 
a patřičně našlechtěné jsme je přivítali odpoledne ve 
čtvrtek 10. 5. v sále kulturního domu, kde už netrpě-
livě čekaly děti z naší školičky.

Údiv nad tím, co všechno se umí naučit i ti úplně 
nejmenší, hrdost dětí v rolích zpěváků na „ pravém“ 
pódiu, kde mnozí překonávali svou první trému, ale 
i slzy dojetí z hlediště - tak taková byla naše besídka.

Pak jen ještě předání vlastnoručně vyrobených 
dárečků a hádanka pro maminky - to když se měly 
poznat na nakreslených obrazech. Kdo se poznal, za 
odměnu si mohl originálně vytvořenou podobiznu 
odnést na nějaké čestné místo domů.

Závěrem lze snad jen všem maminkám za jejich 
obětavou a laskavou péči poděkovat a přát jim, aby 
jim děti dělaly jen samou radost.

Kolektiv učitelek MŠ Smetanova

DEN MATEK

„Ajéje, Krásná Lípa nám to sem zase přijela 
vyhrát,“ zněla první slova náčelníka varnsdorfské 
městské policie Martina Špičky, když ve středu 
9. května dorazila osmičlenná výprava mladých 
cyklistů na okresní kolo již tradičních závodů, 
kterých se účastnilo také 5 dalších škol. Celkový 
počet všech účastníků tak dosáhl čísla 48.

Nejprve na naše závodníky čekalo zhruba dva-
cetiminutové „projíždění se“ po místním dětském 
dopravním hřišti s úkolem co nejpečlivěji dodr-
žovat pravidla silničního provozu a pokud možno 
nezpůsobit žádnou dopravní nehodu. To se všem 
účastníkům povedlo, a tak bylo možné přemístit 
se na další stanoviště, kde byla pro závodníky 
připravena dráha, na které měli předvést zruč-
nost při ovládání svého kola. Snad až na občasná 
drobná zaváhání bylo na všech znát, že tuto čin-
nost pravidelně trénují, a proto po těchto dvou 
disciplínách vypadaly jejich naděje příznivě. Ale 
to nejhorší mělo teprve přijít. Po krátké svačině 
už čekaly na stolech připravené testy s dvaceti zá-
ludnými otázkami. Než se stačily řádně rozepsat 
propisky, čas určený na vypracování testu vypršel 
a bylo jasné, že teď už nelze dělat nic, pouze trpě-
livě čekat na výsledky. Dlouhou chvíli zpříjemnila 
přehlídka hasičské techniky, kde byla možnost 
osahat si předměty, které hasiči běžně užívají při 
zásazích.

S úderem jedné hodiny přišla komise v čele 
s představitelem společnosti Besip Janem Pe-
choutem a přinesla výsledky celé soutěže. Díky 
mnoha sponzorům byly letos ceny moc zajímavé, 
tím intenzivnější byla touha po umístění na „bed-
ně“. V mladší kategorii zastoupené žáky Nikolou 
Jadrníčkovou, Evou Malinovou, Fandou Práškem 
a Martinem Šimonem se posledně jmenované-
mu podařilo vybojovat třetí místo, i přes to, že se 
k našemu týmu přidal teprve týden před závody. 
Stupně vítězů ve starší kategorii mezi dívkami 
obsadily Nelly Strobachová (2. místo) a Jana Ma-
lypetrová (1. místo) a mezi chlapci se probojoval 
na druhé místo Petr Kožnar a mohl tak zatleskat 
vítězi Štěpánovi Hořeňovskému. Po těchto umís-
těních byla naše výprava zcela jednoznačně nejú-
spěšnější a po právu je vyslána na krajské kolo do 
Úštěku. Přejme jim tedy mnoho zdarů v zápolení 
s dalšími úspěšnými cyklisty. Lucie Hanková

Krásná Lípa 
to zase přijela 
vyhrát

V sobotu 12. května 2007 se za deštivého poča-
sí sešlo ve Varnsdorfu přes sto mladých hasičů při 
okresním kole celostátní soutěže hry Plamen 2007. 

V požárně-technických disciplínách (požární 
útok, štafeta 4x60 m, štafeta požárních dvojic, štafe-
tový běh na 400 m s překážkami dle CTIF a požární 
útok dle CTIF), které byly na programu této soutěže, 

si změřilo síly celkem deset družstev z celého Děčín-
ska. Vítězství v mladší i starší kategorii získali mladí 
hasiči z Království, kteří postoupili do červnového 
krajského kola hry Plamen. To se uskuteční 8. - 9. 
června v Chabařovicích u Ústí nad Labem.

Walter Heene, ved. OORM OSH ČMS Děčín

Mladí hasiči bojovali o postup 
do krajského kola

V rekordním čase se povedl krásnolipským mla-
dým hasičům v sobotu 19. května požární útok na 
soutěži v Jílovém u Děčína, kde soutěžili o putovní 
pohár města Jílového. Na této soutěži je ještě če-
kala jedna disciplína, a to štafeta požárních dvojic.
Po součtu lepších časů z obou disciplín si nakonec 
mladí hasiči odvezli 2. místo.

Walter Heene, ved. OORM OSH ČMS Děčín

Požární útok za 28,06 sekund
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Účastníci rukodělných kurzů Ko-
munitního centra vyrobili v rámci 
svých kurzů předměty, které se pro-
dají během sbírky určené pro oso-
bu s postižením z Krásné Lípy. 

Výrobky pocházejí z kurzů Bati-
ka, Malování na hedvábí, Výroba 
ozdobných a dárkových předmě-
tů, Práce se sušenými květinami, 
Výroba svíček a Výroba drobných 
předmětů ze dřeva. K dostání tak 
budou vázané kytice, batikovaná 
trička a obrazy, hedvábné malo-
vané mandaly a obrazy, skleněná 
malovaná těžítka, ručně vyráběné 

vázy, voňavé svíčky, ptačí krmítka 
a mnoho dalších nádherných před-
mětů, které mohou zkrášlit váš do-
mov a zpříjemnit život osobě s po-
stižením.

Sbírka a prodej předmětů budou 
zahájeny v průběhu prázdnin. Veš-
keré kurzy, semináře a služby Ko-
munitního centra jsou zdarma. Více 
informací v kanceláří Komunitního 
centra, tel. 412 354 841.

Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra

Českého Švýcarska

Každé úterý od 8 do 10 ho-
din a každou středu od 15 do 17 
hodin je v Komunitním centru 
Českého Švýcarska otevřena po-
radna, kde vám poradíme a po-
můžeme s hledáním práce. 

Jste nezaměstnaní již několik 
let? Jste stále v evidenci úřadu 
práce? Nedaří se vám najít si práci, 
která odpovídá vašemu vzdělání? 
Pak právě pro vás je Job poradna 
řešením. Navštivte nás a najděte 

si s naší pomocí práci. Telefon do 
Job poradny je 412 354 843 nebo 
775 554 492. Pracovnicí Job po-
radny je Eva Mánková. Job porad-
na je vám poskytována zdarma 
v rámci iniciativy společenství 
Equal a je hrazena z evropského 
sociálního fondu a státního roz-
počtu ČR.

Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra 

Českého Švýcarska

Hledáte práci? Najděte ji
s pomocí Komunitního centra!

Účastníci rukodělných kurzů přispějí na dobrou věc

Komunitní centrum Českého Švýcarska pro 
vás připravilo seminář pracovního práva, který 
proběhne 19. a 21. 6. od 16 hodin v Komunitním 
centru. Přednášejícím bude Ing. Monika Lam-
pová z občanského sdružení Agentura Pondělí, 
které působí na Šluknovsku a které pomáhá zne-
výhodněným osobám prosadit se na trhu práce 
a začlenit do života místní komunity.

Seminář bude obsahovat především tato 
témata: pracovní poměr – vznik a ukončení, 
pracovní smlouva, zkušební doba, novinky v zá-
koníku práce od ledna 2007, zákon o zaměst-
nanosti – dotace ÚP, rekvalifikace, nekolidující
zaměstnání (mohu si přivydělat, když jsem na 
úřadu práce?), výše podpory, zaměstnávání 
osob s postižením, zákon o minimální mzdě, 
diskriminace (jak ji řešit). Ing. Monika Lampová 
bude také připravena zodpovědět vaše případ-
né dotazy. 

Účast na semináři je omezena kapacitou 
přednáškového sálu. Přihlásit se můžete na 
čísle 412 354 841, 777 938 839, na e-mailu 
juda@krasnalipa.cz či přímo v Komunitním 
centru (p. Juda). Seminář je pořádán zdarma 
v rámci projektu Komunitní centrum Českého 
Švýcarska, který je spolufinancován evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra  

Českého Švýcarska

Seminář
pracovního 
práva
v Komunitním 
centru

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.

Komunitní centrum představilo svou činnost na 
Tolštejnských slavnostech v Jiřetíně pod Jedlovou. 
Na stánku kromě informačních materiálů o Komu-
nitním centru a Krásné Lípě byly vystaveny výrob-
ky účastníků rukodělných kurzů. Obrázky malova-
né na hedvábí, batikovaná trička, dřevěné výrobky 
i skleněná malovaná těžítka budily pozornost. Děti 
si mohly vyzkoušet složit dřevěné puzzle. Přes 

200 návštěvníků získalo u stánku podrobné in-
formaci o rekvalifikačních kurzech, Job poradně,
poradenském centru pro podnikatele i kurzech, 
které v Krásné Lípě probíhají a k tomu záložku do 
knihy. Počasí přálo a tak byl další ročník turistické 
hry Vandrování po Tolštejnském panství úspěšně 
odstartován.

Hana Volfová

Komunitní centum se představilo 
na Tolštejnských slavnostech
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1892 JAKO PRVNÍ MĚSTO VE ŠLUK-
NOVSKÉM VÝBĚŽKU MĚLA 

KRÁSNÁ LÍPA ELEKTRICKÉ OSVĚTLENÍ A TELE-
FONNÍ SPOJENÍ. 

1897 ZAPOČALO SE SE STAVBOU 
MĚSTSKÉ NEMOCNICE S KAPACI-

TOU 40 LŮŽEK.

1901 BYLA NEMOCNICE PŘEDÁNA 
OKRESU. 

1901 BYLA DOSTAVĚNA DALŠÍ RE-
PREZENTAČNÍ BUDOVA, SÍDLO 

MĚSTSKÉ SPOŘITELNY (DNES MĚSTSKÝ ÚŘAD). 
SPOŘITELNA DŘÍVE SÍDLILA VE ŠKOLNÍ ULICI.

1910 PŘI SČÍTÁNÍ OBYVATEL BYLO NA-
POČÍTÁNO CELKEM 909 DOMŮ 

A 6 931 OBYVATEL, Z TOHO 790 ŘEMESLNÍKŮ, 
1924 PRŮMYSLOVÝCH PRACOVNÍKŮ A 206 ZEMĚ-
DĚLCŮ.

1914-1918 I. SVĚTOVÁ 
VÁLKA PŘI-

NESLA HLAD A UTRPENÍ. KRÁSNÁ LÍPA ZTRATILA 
MNOHO PADLÝCH A POHŘEŠOVANÝCH. ČLENO-
VÉ DĚLNICKO-VOJENSKÉ MARXISTICKÉ STRANY 
NASTOUPILI DO SPRÁVY OBCE. 

1919 DNE 22. 2. OBSADIL PRAPOR 
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 

KRÁSNOU LÍPU.

1922 BYLA VELKÁ STÁVKA, KTERÁ TRVALA 
19 MĚSÍCŮ, STÁVKOVALO NA 1 350 

DĚLNÍKŮ, KTEŘÍ BYLI PODPOROVÁNI DĚLNÍKY 
Z OKOLNÍCH MÍST. I Z PRAHY A Z NĚMECKA POSÍLALY 
SOLIDÁRNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE PENĚŽITÉ DARY. 
V ŘÍJNU BYLA ZALOŽENA MÍSTNÍ SKUPINA NSDAP 
PROSTŘEDNICTVÍM PROFESORA Dr. PATZNERA.

1934 9. ÚNORA BYLA ZALOŽENA SU-
DET DEUTSCHE HEIMAT FRONT 

POZDĚJI SDP RUDOLFEM KUNTEM.

1938 V KRÁSNÉ LÍPĚ BYLO NA 7 000 
OBYVATEL, Z TOHO 185 ČECHŮ, 

VĚTŠINOU STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ S RODI-
NAMI. 5. ZÁŘÍ VE 22 HODIN HOUKALY TOVÁRNÍ 
SIRÉNY NA POPLACH, NA TISÍC FAŠISTICKÝCH 
ORDNERŮ SE SHROMÁŽDILO NA NÁMĚSTÍ 
A ODTUD VE SKUPINÁCH CHODILI OD DOMU 
K DOMU, KDE BYD (NEDOPSÁNO)

Na tomto místě původní kronika končí, nový 
kronikář se chopil pera až po druhé světové válce 
v roce 1945. Pokračování příště...

ŘÁDKY Z KRONIKY
– pokračování z čísla 301

V minulém vydání Vikýře jsme opustili naší zná-
mou Köglerovu stezku ve Vlčí Hoře a nyní se tam 
můžeme např. v prvním červnovém víkendu v neděli 
vrátit pěknou cestou přes bývalou osadu Skřivánčí 
Pole pěšky, na kole nebo s použitím víkendového 
vlaku, jenž odjíždí z Krásné Lípy chvíli po půl desáté 
dopoledne. 

Na Köglerovu stezku se napojíme v Zahradách, pří-
mo u domu jejího původního autora Rudolfa Köglera. 
Na zahradě jeho domku nás čeká unikátní technické 
dílo: trojrozměrná geologická mapa, která na ploše 
cca 50 m2 znázorňuje okolní region s rozlohou cca 29 
km2 .

Celá mapa je vytvořena z autentických hornin, 
byla vystavěna v letech 1931 – 1935 a pro veřejnost 
ji Rudolf Kögler otevřel v roce 1937.

Po poučné návštěvě této technické památky se 
vydáváme dál okolo kaple Panny Marie Pomocné, 
opředené legendou o podivínském Danielu Hiekovi 
a jeho zjevení Panny Marie, abychom pohodlně do-
razili do Vlčí Hory.

Köglerova stezka nás v této osadě seznámí s další 
místní zajímavostí, legendou o zlém loupežníkovi 
Raschauerovi, který v 18. stol. v okolních lesích a na 
zdejších obchodních stezkách přepadával pocestné. 
Spravedlnosti dlouho unikal i díky své kouzelné čer-
vené vestě, jež ho činila neviditelným. Nakonec byl 
dopaden díky lsti, odsouzen k smrti a v Lipové na 
zámku v roce 1740 také popraven.

Po strašidelné historce se vydáme naučnou stez-
kou dál a přes malebnou Sněžnou dorazíme ke zříce-
nině hradu Krásný Buk. V Krásném Buku můžeme vy-
užít služeb některé z místních hospůdek k pozdnímu 
obědu a odpoledne jsme zpět v centru Krásné Lípy.

V několika vydáních Vikýře jsme absolvovali celou 
trasu Köglerovy naučné stezky, seznámili jsme se se 
všemi jejími zajímavostmi a ještě jsme k tomu dokázali 
využít dříve nebývalých možností veřejné dopravy.

Příště se vnoříme do nitra Národního parku České 
Švýcarsko a použijeme k tomu víkendový turistický 
autobus, který nás z Krásné Lípy odveze až do Jetři-
chovic!

 

(jf )

Tip na výlet po okolí – opět veřejnou dopravou

List1

pond�lí 4. 6. dosp�lí 60,- K�

od 18.oo hod mláde�  40,- K�

st�eda 6. 6. dosp�lí 60,- K�

od 18.oo hod mláde�  40,- K�

pond�lí 11. 6. dosp�lí 60,- K�

od 17.oo hod mláde�  40,- K�

st�eda 13. 6. dosp�lí 60,- K�

od 18.oo hod mláde�  40,- K�

Program kina Krásná Lípa na m�síc �ERVEN 2007

DREAMGIRLS

Jeden z nejlep�ích muzikál� zachycuje cestu za slávou v podání dív�ího tria. 130 min. Ml. p�ístupno
od 12ti let.

VE STÍNU BEETHOWENA

Krásn� a jemn� p�íb�h o posledních letech Beethowenova �ivota, jeho vá�ni, �ádostivosti, utrpení, 
lásce a genialit�. 104 min. Ml. p�ístupno od 12ti let.

PRÁZDNINY PANA BEANA

 Katastrofa dostala sv�j pas. Pan Bean tentokrát na Francouzské rivié�e.                 90 min. Ml. 
p�ístupno.

MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU

�eské d�ti, americk� dobrodruh a slovensk� Indiana Jones na stop� nejcenn�j�ího z poklad� Rudolfa 
II. 100 min. Ml. p�ístupno.

Stránka 1
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Z deníku fotbalových fanoušků:
Šluknov: Skalní příznivci fotbalu mohou potvrdit, že sledovat 
fotbal je někdy skutečně daleko větší adrenalin, nežli například 
skočit s padákem z letadla. Důkazem toho je zápas mladších žáků, 
který se hrál v sobotu 28. dubna. To, co naši kluci předvedli, by 
hnulo naprosto s každým. Úvodní zápas s Jiříkovem sice nedo-
padl zrovna nejlépe, kluci remizovali 0 : 0, pak se do toho však 
opřeli a co zápas, to vítězství. Až na závěrečný boj s Varnsdorfem... 
Varnsdorf i my jsme nastupovali se stejným počtem bodů, a to 16. 
Všichni jsme věděli, že pokud varnsdorfské kluky porazíme, máme 
pro tento den 1. místo!!!!!! Od samého začátku si drželi kluci Varn-
sdorf pěkně od těla a nedovolili jim ani jednou vystřelit na naši 
bránu, makali, přihrávali si, spolupracovali a po několika minutách 
dali 1. gól! Jásali jsme a modlili se, aby si své vedení udrželi, to se 
jim dařilo skoro 10 minut, pak však nešťastně schytali 1. a vzápětí 
2. branku. Ale sledovat tak krásný zápas byl daleko větší zážitek, 
než ty dva smutné góly v naší brance. KLUCI JSTE MACHŘI!
Průběžné výsledky :  Gól dal:
Krásná Lípa- Jiříkov 0 : 0
Krásná Lípa- D.Poustevna A 1 : 0 Filip Kolář
Krásná Lípa- Chřibská 2 : 1 David Holubek, Fanda Holubek 
Krásná Lípa- Velký Šenov 1 : 0 Filip Kolář
Krásná Lípa- D.Poustevna B 1 : 0 Filip Kolář
Krásná Lípa- Šluknov 2 : 0 Ondra Lehoczki, Kamil Hošek 
Krásná Lípa- Varnsdorf 1 : 2 Ondra Lehoczki
S počtem 16 bodů se kluci umístili na 2. místě! Blahopřejeme!
Varnsdorf : Po skvělém výsledku z minulého turnaje jsme se těšili 
na domácí území našeho největšího soupeře. Elán do hry byl str-
hující a hráči s chutí rozdávali branky a šli od vítězství k vítězství. 
Všichni jsme se těšili na závěrečný rozhodující zápas s domácími. 
Fandili jsme ze všech sil, mohutně jsme povzbuzovali, majíce 
jednoznačnou fanouškovskou převahu. Kluci vyvinuli velký tlak 
na soupeřovu bránu,ale propasírovat gól se jim ale nepodařilo. 
Naopak jsme inkasovali a naděje na vítězství tak skončily. Nicmé-
ně jen tak se nevzdáváme, věříme, že jednou se to krásnolipským 
fotbalistům určitě podaří! Pohár za krásné druhé místo – to byla 
naše odměna, stejně tak tentokrát do Krásné Lípy putoval pohár 
za nejlepšího hráče, který si odvezl Říďa Kolář.
Průběžné výsledky: 
Krásná Lípa - Dolní Poustevna A  0 : 2
Krásná Lípa – Velký Šenov  3 : 0
Krásná Lípa – Dolní Poustevna B  3 : 0 
Krásná Lípa – Šluknov  3 : 0

Krásná Lípa - Varnsdorf  0 : 3
Krásná Lípa – Jiříkov  0 : 0 
Krásná Lípa – Chřibská  1 : 1
Chřibská: Deštivé počasí nám dávalo co proto a naše snaha ví-
tězit odcházela do šaten společně s deštěm promáčenými dresy. 
Uhájili jsme pouze páté místo, utěšovali se, že to byl jen momen-
tální výpadek a slibovali si polepšení na příštím turnaji v Jiříkově.
Průběžné výsledky:
Krásná Lípa – Šluknov  1 : 0
Krásná Lípa – Chřibská  1 : 0
Krásná Lípa - Velký Šenov  2 : 0
Krásná Lípa – Dolní Poustevna B  3 : 0
Krásná Lípa - Jiříkov  1 : 0 
Krásná Lípa – Dolní Poustevna A  1 : 1 
Krásná Lípa - Varnsdorf  0 : 1 
Jiříkov: Na rozdíl od předchozího turnaje 20. květen přichystal 
letní teploty, a tak hráči odcházeli z hřiště červení jak raci a měli 
pořád hlavu v přistaveném kýblu s vodou – jediném to osvěžení. 
Přes ztížené podmínky však nekompromisně zahájili vítěznou ces-
tu. Závěrečné vítězné pokřiky přerušilo trochu smůly, kterou jim 
přineslo nařízené trestné střílení, kterým se tým Chřibské dostal 
do vedení. Pro nás, rozhořčené fanoušky, byla vrcholem nespra-
vedlnosti od rozhodčího dvakrát přehlédnutá ruka soupeře, která 
by nám dala možnost penalty a také obrácení výsledku, ale naše 
rozhořčení zůstalo samozřejmě nepovšimnuto. A tak jsme jen dr-
želi palce, aby se našim podařilo zápas otočit. To se přes veškerou 
snahu nepovedlo, i když kámen ze srdce nám spadl, aspoň při 
vyrovnávacím gólu. Po remíze nicméně tažení týmu za nejlepším 
umístěním pokračovalo a my jsme si už brousili drápky - na koho 
jiného než naše zmiňované kamarády z Varnsdorfu. Kluci začali 
dobře, hru odváděli na stranu protihráče, nahrávali si, povzbuzo-
vali se, obránci pokryli nejlepšího střelce soupeře přezdívaného 
Zelí tak, že se nemohl ani nadechnout, ale rychlá daleká střela 
jiného hráče zhatila naše plány. Do bojů se po vystřídání pustili 
s vervou i mladší hráči, kteří se bili statečně jako lvi, nicméně na 
soupeře nestačili, a tak výsledek 0 : 4 byl pro naše hráče ledovější 
sprchou, než jmenovaná voda v kýblu. Sil valem ubývalo, chyb 
přibývalo a i přes fandění nás fanoušků až do ochraptění se nám 
nepodařilo zvítězit ani v posledním zápase.
Turnaj sice nedopadl podle našeho očekávání, ale bednu, tedy 3. 
místo, jsme uhájili.
Průběžné pořadí:  Gól dal:
Krásná Lípa - Šluknov 2 : 0 Filip Kolář, Ondra Lehoczki

Krásná Lípa - Velký Šenov 3 : 1 Milan Pešír, Filip Kolář,   
   Ondra Lehoczki
Krásná Lípa - Chřibská 1 : 1 Milan Pešír
Krásná Lípa - Dolní Poustevna B 4 : 0 Ondra Lehoczki 2 x,
   Michal Smejkal, 
   Dominik Cempírek
Krásná Lípa – Jiříkov 2 : 0 Milan Pešír, Ondra Lehoczki 
Krásná Lípa - Dolní Poustevna A 0 : 3
Krásná Lípa - Varnsdorf 0 : 4 
PS: Tolik z deníku fanoušků, příště jedeme hostovat do Dolní Pous-
tevny a na závěr nás čeká domácí hřiště - takže fanoušci, nenechte 
se zahanbit a přijďte povzbudit naše hráče, kteří nás tak pěkně re-
prezentují, v neděli 3. 6. dopoledne na naše fotbalové hřiště.
Rozhodně si to zaslouží!!! (Drahuše Lehoczká)

V sobotu 12. května se ve Sportovním areálu Českého 
Švýcarska v Krásné Lípě uskutečnil již 38. ročník turnaje ve 
volejbalu. A hned od začátku bylo zřejmé, že i tento rok nám 
nebe bude ukazovat svou plačtivou tvář a bude se na nás 
mračit.

Zatímco se na areál ráno začalo sjíždět osm družstev 
z různých míst republiky, tiptimističtější z pořadatelů chysta-
li kurty na nadcházející hru. O hodinu později již bylo defini-
tivně jasné, že se počasí neumoudří, a tak se hra díky musela 
přesunout do nafukovací haly. Družstva se rozdělila na dvě 
skupiny po čtyřech a bojovalo se systémem každý s každým, 
po skončení se pokračovalo systémem play off.

Zpočátku byla hra týmů rozpačitá, každý se po svém 
seznamoval s nezvyklým prostředím haly, vyjma domácího 
družstva, které již má s hrou v prostorách haly zkušenosti. 
Brzy se však hra dostala do rytmu a k vidění byl hodně pěk-
ný volejbal v podání urostlých volejbalistů, jejichž bojovné 
výkřiky zněly přes „zdi“ haly do nejbližšího okolí.

Vyhladovělí hráči měli možnost se občerstvit v areálovém 
bufetu, který svědomitě zajišťovali Šmalclovi a jejich pomoc-
níci, ale využitá byla i kuchyňka a klubovna v tělocvičně, kde 
se do všech koutů rozlévala vůně skvělého guláše, který pro 

nás přichystala školní jídelna a na kterém si všichni pochut-
nali. Kuchařkám patří dík za velký úspěch!

Nálada byla výborná, hráči ukáznění, rozhodčí přísní, ale 
spravedliví a fanoušci se nedali zahanbit. Škoda jen, že kvůli 
nepřízni počasí neshlédlo tento vyhlášený turnaj více diváků. 
Snad se nad námi ten další ročník počasí přece jen slituje.

A jak to vlastně všechno dopadlo? Po urputných bojích 
nakonec prvenství zůstalo symbolicky právě v Krásné Lípě, 
neboť jeho vítězi byli vesměs zdejší rodáci – družstvo STIBIS, 
složené převážně ze sourozenců Stiborových a Bisových. Byl 
to také pěkný dárek pro oslavence Jirku Stibora, který měl 
po skončení turnaje důvod k veselení navíc. Na paty týmu 
STIBIS šlapalo družstvo Rumburka, a protože boje se protáh-
ly do pozdních večerních hodin, o třetí a bramborové po-
zici rozhodl los. Větší štěstí mělo družstvo Neštěmic, čtvrté 
skončilo Kovo Děčín. Družstva Astra, Stráže, Duby a Krásná 
Lípa obsadila zbývající pozice. Krásnolipští volejbalisté řadu 
uzavírali, nicméně v souladu s rčením “Sláva vítězům, čest 
poraženým“ budiž jim ku cti řečeno, že pro všechny ostat-
ní byl tento ročník další ukázkou dobré tradice volejbalu 
v našem městě. A účast tolika družstev z vyšších soutěží 
je vlastně také skvělou vizitkou a malým vítězstvím dobře 

zvládnutého turnaje. V neposlední řadě je třeba poděkovat 
městu za jeho podporu i všem ostatním sponzorům, kteří se 
na turnaji podíleli.

My sportovci si už jen vzájemně můžeme popřát, aby nás 
sport nebolel a nedocházelo ke zraněním, a do příštího roku 
nám držte palce, aby se nad výkony našich volejbalistů ko-
nečně rozzářilo slunce. Sportu zdar! 

Za oddíl volejbalu D. Lehoczká
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O pohár osvobození

Luštíme se základkou
V zajetí divochů. Tři lidé byli zajati divochy na opuštěném 
ostrově. Přivázali je ke kůlům v řadě za sebou, takže ten po-
slední viděl ty dva před sebou, prostřední viděl jen jednoho 
a první neviděl nic. Náčelník jim chtěl dát možnost na pře-
žití, tak jim řekl: Jste přivázáni ke třem kůlům, přičemž dva 
jsou bílé a jeden černý nebo dva černé a jeden bílý. Jestli 
kdokoliv z vás uhodne, k jakému sloupu je přivázán, všech-
ny vás pustíme. Jak se dostat na svobodu? Není to zase tak 
těžké...  Monika Burdová – 9.B

Nehoda. V autě jede otec a syn (pokrevní). A jak to tak na 
silnicích bývá, najednou se přihodí strašná nehoda. Oba dva 
jsou vážně zraněni a sanitky je odvezou do dvou různých 
nemocnic. Syn je na operačním sále, přijde k němu chirurg 
a řekne: „Nemůžu ho operovat je to můj (pokrevní) syn!“ Jak 
je to možné? Nikola Řežábková – 9.B

Satelitní turnaje mladších žáků


