235

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč
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Projekt Centrum NP âeského
·v˘carska I. byl odevzdán
Po několika měsících příprav předal starosta
Krásné Lípy Zbyněk Linhart koncem července 24
kg žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pokud bude úspěšná, mohla by Krásná
Lípa z prostředků Evropské unie (Společný regionální operační program) získat až 150 mil. Kč na
projekt Centrum NP Českého Švýcarska I. Tento
rozsáhlý projekt, který nemá v historii města obdoby, obnáší 5 dílčích projektů. Jedná se zejména o Infocentrum Českého Švýcarska, Středisko služeb pro návštěvníky ČŠ, Sportovně
rekreační areál ČŠ, Köglerovu naučnou stezku
Krásnolipskem a Integrovaný komunikační kříž.
Výsledky by měly být známy v listopadu 2004.
(mrk)

Oslava narozenin
bude mít dohru
u soudu
Policejní hlídka z Obvodního oddělení Police
ČR v Krásné Lípě vyjela ve čtvrtek 29. 7. 2004 řešit stížnost na občanské soužití. Konflikt mezi mladým párem propukl po odchodu z oslavy narozenin. Hlídka jej vyřešila zadržením muže,
ohrožujícím své okolí. Hlavní střet noci plné
emocí, ale ještě měl přijít. Zadržený muž nezpy-

Obce z území
Národního parku
dostanou dotace
Správní rada obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko (OPS) rozdělila 28. 7. 2004 v grantovém řízení 150 000 korun. Pilotní grantové
schéma bylo vyhlášeno v červnu 2004 díky finanční podpoře skupiny Appian Group, a. s. pro
obce na území Národního parku České Švýcarsko.
Z devíti dotčených obcí podalo žádost pět
z nich – Doubice, Krásná Lípa, Růžová, Srbská
Kamenice a Staré Křečany. „Každá obec mohla
požádat o částku v maximální výši 30 000 Kč na
kulturní, tělovýchovné nebo ekovýchovné akce,
zaměřené zejména na děti a mládež. Žádost se
psala na velmi jednoduchý formulář, a tak je
škoda, že se neozvalo více zájemců,“ sdělil Radim Burkoň, projektový manažer OPS.
Díky testovanému grantovému řízení bude do
konce letošního roku podpořeno v plné výši de-

toval svědomí, ale dal policistovi tzv. čelovku,
přičemž rána muži zákona způsobila drobné
zranění nad okem. „Za útok na veřejného činitele muži hrozí až tři roky vězení,“ sdělil mjr. František Švejda, vedoucí Obvodního oddělení PČR
v Krásné Lípě a pokračoval: „Druhý útočník rozbil pěstí přední okno služebního vozu a kopnul
do mlhovky.“ Způsobil téměř šestitisícovou
škodu a za trestný čin poškozování cizí věci
může být podle příslušného paragrafu odsouzen až na jeden rok vězení. Situaci se podařilo
zklidnit ještě před příjezdem policejních posil
z Rumburku a Varnsdorfu.
(mrk)
set akcí. Jejich pořadatelé pamatovali zejména
na děti a mládež. Určeny jim jsou, např. starokřečanské „Eko dny“, věnované oslavě Mezinárodního dne zvířat, koloběžkové závody
v Doubici a rozloučení s prázdninami v Růžové.
Kromě různorodých zábavných dětských dnů
budou z prostředků grantu rovněž částečně
uhrazeny náklady na výstavbu horolezecké
stěny v sále Kulturního domu v Srbské Kamenici.
„Město Krásná Lípa uspělo s žádostí o podporu
Řezbářského sympozia Tilia 2004, které se uskuteční 1. 9. až 11. 9. 2004 na Terénní základně
Buk,“ uzavřel Radim Burkoň.
(mrk)

Oznámení
Ve čtvrtek 9. 9. 2004 se uskuteční jednání Zastupitelstva města Krásná Lípa. Mimo jiné zde
zazní zpráva o hospodaření Města za první pololetí 2004, zpráva o činnosti Základní školy
Krásná Lípa a zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Zasedání
začíná v 17.00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Lípě.

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe vyjde
10. 9. 2004

Je to událost, která se udála před desítkami let, a přesto ovlivňuje náš život.
Údajně začátkem 70. let 20. století nechal Místní národní výbor ve Vlčí Hoře
bez náležitých povolení zřídit otočku a
parkoviště ve Sněžné. Třicet let staré rozhodnutí přidělalo problémy právnímu
nástupci MNV – Městu Krásná Lípa. Případ komplikovala i skutečnost, že část
příjezdové komunikace leží na soukromém pozemku. Kvůli nezákonné stavbě
bez stavebního povolení zahájil v roce
2003 Městský úřad v Rumburku, resp.
Krajský úřad Ústeckého kraje správní řízení o odstranění stavby. V průběhu řízení se nepodařilo prokázat veřejný zájem a bylo rozhodnuto, že stavba musí
být odstraněna na náklady Města. Otáčecí plochu uvedou do 23. 8. 2004 do
původního stavu Technické služby. Za
chyby se musí platit. V našem případě
desítky tisíc korun.
Klára Mrštíková

Zvolena byla
krásnolipská
Miss Roma 2004
Novou Miss Roma má od 7. 8. 2004 Krásná
Lípa. Stala se jí Judita Demeterová a porota ji
volila nejen pro její krásu, ale i pro její umění,
které během soutěže předvedla. Na pomyslném trůnu tak vystřídala loňskou vůbec první
Miss Roma Lenku Kurucovou. První vicemiss se
stala Nikola Siváková ze Šluknova. Titul druhé vicemiss si odnesla Lucie Müllerová z Krásné Lípy.
Do soutěže o nejkrásnější romskou dívku se přihlásilo dvanáct odvážných dívek. Některé dívky
na pódiu přiznaly, že jsou nervózní a stydí se.
Jiné působily suverénním dojmem. Z volných disciplín bylo patrné i to, jak tráví svůj volný čas.
Některé rády sportují, jiné tancují či zpívají. "Jsem
nadšená. Na to, že podobnou akci nikdy nedělali a nikdo jim nepomohl, měli to dobře připravené. Jen aby tak pokračovali dál a budou se
mít čím chlubit," řekla jedna z porotkyň, ředitelka
rumburské Farní charity Zdena Ondrušová.
Volbu nejkrásnější Romky Krásné Lípy připravilo
romské sdružení Čačipen. To převzalo štafetu po
romském sdružení Kamiben, které Miss Roma
v Krásné Lípě vůbec poprvé pořádalo v loňském roce. „Děkujeme všem sponzorům, kteří
tuto soutěž podpořili,“ vzkazuje jeho předseda
Robert Ferenc.
Šárka Pešková
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Program ¤ezbáﬁského sympozia
Tilia 2004 na Terénní základnû
Buk v Krásné Lípû

Upozornûní
Další svoz separovaného odpadu proběhne v pondělí 23. 8. 2004 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 26. 8. 2004
v Krásné Lípě.

Setkání
s hvûzdáﬁi
V pondělí 26. 7. 2004 rozhodne prohloupili
ti, kdo si v Kulturním domě v Krásné Lípě
nechali ujít Setkání s hvězdáři. Podvečerní
besedou s občany Na bicyklech do vesmíru elegantně, vtipně a zasvěceně provázel astrofyzik, publicista a popularizátor
astronomie RNDr. Jiří Grygar a prof. Ilja Hurník. Setkání s astronomy, vědou a uměním
uspořádalo Město Krásná Lípa.
Účast čestného občana města a hudebního znalce Ilji Hurníka nebyla vůbec náhodná. Právě na jeho popud zavítal Jiří
Grygar spolu s dalšími hvězdáři do Krásné
Lípy. V průběhu podvečerního vyprávění
hudební skladatel a poučený hvězdář Ilja
Hurník dokazoval, jak často se protínají
dráhy mezi astronomy a hudebníky. Však
se také dočkal ojedinělé astronomické
pocty. Mezi Marsem a Jupiterem obíhá osmikilometrová planetka se jménem Hurník.
Během zastávky ebicyklistů v Krásné Lípě
se posluchači dozvěděli mnohé o nejnovějších teoriích o vzniku vesmíru, nebo
konci světa. Ačkoli od J. Grygara a I. Hurníka slyšeli takové termíny, jako je Velký
křach, kvantová mechanika nebo teorie
relativity, ani na chvilku se nenudili a večer
si skvěle vychutnali. Na konci jim už ani nebylo divné, proč na sebe ebicyklisté v sále
krásnolipského kulturního domu pokřikovali
Z. D. E.
Večer se konal na závěr 2. etapy XXI. ročníku Ebicyklu, a tak se sluší vysvětlit, že podivně znějící slovo má několik významů.
Znamená mimo jiné letní expedici na bicyklech, pořádanou pravidelně od roku
1984 v době, kdy večerní astronomická
pozorování ruší Měsíc a na hvězdárnách
se nepozoruje. „Ani v tomto čase však
čeští a slovenští astronomové nezanevřou
na své povolání a jezdí na kole od hvězdárny k hvězdárně, aby propagovali bicykl
jako nejvhodnější dopravní prostředek,“
vysvětluje polní hejtman Ebicyklu Jiří Grygar. Při letošní sedmidenní spanilé jízdě,
tzv. Severočeské šněrovačce, dorazili ebicyklisté z Mostu do Krásné Lípy, odkud pokračovali až do východočeské Poličky.
„Celkem jsme za osm dnů ušlapali asi 750
km. Bylo to sportovně náročné i kvůli paterým horám. Zdolali jsme Krušné, Lužické,
Jizerské a Orlické hory a na závěr nás čekala Vysočina,“ shrnul letošní Ebicykl
J. Grygar.
Pokud vás zmínka o svérázné akci Ebicykl
zaujala, určitě navštivte webové stránky
www.ebicykl.cz. Těm netrpělivým už teď
prozradíme, že zmíněné Z. D. E. znamená
Základní Dogma Ebicyklu. Jak zní, si už musíte najít sami.
(mrk)

1. 9. 2004
1. 9. 2004–10. 9. 2004
4. 9. 2004
4. 9. 2004
11. 9. 2004

zahájení řezbářského sympozia TILIA 2004 na TZ Buk v Krásné Lípě
veřejně přístupné řezbářské sympozium TILIA 2004 na TZ Buk
zahájení prodejní výstavy umělců a fotografií Václava Sojky
v Galerii Českého Švýcarska
představení práce řezbářů na Křinickém náměstí v Krásné Lípě
vernisáž a kulturní program

KaÏd˘ Evropan by mûl do roku
2010 znát âeské ·v˘carsko
Do Českého Švýcarska zavítali představitelé centrál cestovního ruchu ze zemí Visegrádské čtyřky. Výjezdní zasedání zástupců
cestovního ruchu z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska proběhlo 20. 7.-21. 7. 2004
v Národním parku České Švýcarsko.
Po pracovní schůzce o problémech cestovního ruchu následovalo pozvání obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko na celodenní výlet do Národního parku. „Prohlédli
jsme si Informační středisko v Hřensku a Jetřichovicích, kde nás čekala výstava velkoformátových fotografií a beseda s autory Knihy
roku 2003 - Národní park České Švýcarsko,“
uvedla vedoucí informačních středisek NP
Romana Sedláčková. Následovala projížďka
na loďce Edmundovou soutěskou a nezapomenutelný výstup na Mariinu vyhlídku.

Centrály cestovního ruchu mají za úkol
propagaci jednotlivých zemí v zahraničí.
V případě České republiky o to usiluje CzechTourism. „Od jejího ředitele Davida Gladiše jsme se dozvěděli významnou zprávu,“
shrnula jednání Romana Sedláčková:
„Skalní města Českého Švýcarska, Českého
ráje a Adrpašsko-teplických skal bude CzechTourism společně s dalšími čtyřmi místy až
do roku 2010 přednostně propagovat po
celé Evropě.“ Za šest let by si měl každý Evropan Českou republiku spojit nejen s Prahou, ale i s Karlovými Vary, Českým Krumlovem, Olomoucí a právě Českým
Švýcarskem. Náš Národní park se stane jedinou oficiálně propagovanou přírodní zajímavostí České republiky.
(mrk)

Prozradil hrad Krásn˘ Buk
své tajemství?
Cesta časem čekala na účastníky netradiční přednášky na zřícenině hradu Krásný
Buk nedaleko Krásné Lípy. V úterý
3. 8. 2004 zde přednášel PhDr. František Gabriel. Zájemci o regionální historii se dozvěli, jak
asi hrad zvaný Schönbuch ve středověku vypadal, a čím jsou cenné jeho pozůstatky.
Přednášku o dosavadních výsledcích probíhajícího záchranného archeologického průzkumu připravil Spolek přátel Krásnolipska.
(mrk)

Bonbón nebo brambora?
Rádi bychom tímto způsobem poděkovali krásnolipskému oddělení Policie
ČR a jejich kolegům z oddělení v Mikulášovicích a pohraniční policii za velmi vydařenou akci, kterou před koncem školního roku připravili pro žáky naší školy.
Ukázky práce hned několika složek policie
nadchla nejen žáky, ale i učitelky, kuchařky zdejší kuchyně a bez pozitivní
odezvy nezůstala ani širší veřejnost.
Zřejmě největší potěšení ze spolupráce
policistů a dětí přinesla kontrola motorových vozidel. Většina řidičů již z různých
médií, nebo z vlastní zkušenosti zná akci:
„Jablko nebo citrón“. Naše verze „Bonbón nebo brambora“ nesklidila velký
údiv, ale spíše sportovní jednání řidičů.

Tedy až na jednoho, který bramboru za
nepřipoutané spolujezdce vyhodil udivené sedmileté „policistce“ oknem ven.
Nutno dodat, že opravdový policista se
choval opravdu jako profesionál a nepodlehl ani nátlaku dětí na přivření očí při
kontrole jejich kamaráda a nesmlouvavě
nařídil bramboru.
Nezapomenutelné okamžiky jsme všichni
zažili při předvedení zásahu proti zloději
auta, při braní otisků, prohlídce zbraní,
ukázce cvičení karatistů i výcviku služebních psů. Za všechny ukázky, vysvětlení,
zodpovězené otázky a hlavně o zájem
nedělat jen svou práci, patří všem výše
uvedeným opravdový dík.
ZŠ Staré Křečany
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Dûti z Krásné Lípy moÏná
pojedou do Keni
Blíží se začátek nového školního roku a my jsme si
o tom uplynulém povídali s RNDr. Ivanou Preyovou,
ředitelkou Základní školy v Krásné Lípě. Změny v interiéru školy jsou za jejího působení více než patrné. Barevné školní chodby vyzdobené dětskými obrázky,
volně přístupné osobní počítače. Zajímali jsme se
i o změny, které nejsou na první pohled tolik vidět.
Od 1. 1. 2003 byla zřízena příspěvková organizace
Základní škola Krásná Lípa. Podařilo se školu profilovat určitým směrem?
„Využíváme existence Národního parku České Švýcarsko a toho, že jeho sídlo je právě v Krásné Lípě.
Naši školu proto zaměřujeme přírodovědně a ekologicky. Od nového školního roku, např. zavedeme nepovinný předmět ekologická výchova. Druhou prioritou jsou jazyky. Letos se podařilo nastartovat
spolupráci s Mittelschule am Burgteich v Žitavě. Díky
tomuto kontaktu se možná v roce 2006 uskuteční
cesta našich žáků do Keni. Daří se spolupráce se školou v Neukirchu a Centrem ochrany životního prostředí hornolužické pahorkatiny v Neukirchu.“

Vítězové bodovací soutěže ředitelky ZŠ v lanovém centru v Harrachově
Můžete nám příspěvkovou organizaci ZŠ blíže
představit?
„Kromě základní školy je její další částí mateřská
škola, školní jídelna a družina. V číslech to znamená,
že celkem máme 425 žáků, 98 dětí v MŠ, 27 učitelů, 7
učitelek v MŠ a 2 vychovatelky v družině. Naší snahou
je nezanedbávat žádnou z částí příspěvkové organizace, např. mateřská a základní škola mají několik
akcí v roce společných. Letos to byl třeba Srdíčkový
den a budoucí prvňáčci zažili Pohádkový zápis.“
Přiblížíte nám postupnou vnější proměnu školy?
„Naším cílem je po krocích upravit celý interiér
školy. Ve školní družině jsme letos vymalovali a jedno
z oddělení dovybavili nábytkem. Malování čekalo
i mateřskou školu. Velké změny se odehrály v základní škole. Přistoupili jsme k úpravám tříd pro prvňáčky, druháky a šesťáky. Mám zkušenost, že poté,
co děti dostanou novou třídu a musí se o ni starat,
dochází k minimálnímu ničení. V suterénu jsme vybudovali zázemí pro výtvarnou dílnu. Učitelé a žáci
získali nové zázemí v počítačové učebně.“
Každá škola má své vlastní akce. Můžete jmenovat ty krásnolipské?
„Akcí je řada, tak alespoň některé. Tradicí se stala
školní akademie, při níž se loučíme se školním
rokem a současně do řad školáků vítáme nové prvňáčky. Osvědčila se předtaneční výchova, při níž
mladé slečny a muži v kulturním domě absolvují základní taneční lekce a získávají základy společenského chování či stolování. Za dobré výsledky bylo
možné navštívit Čarodějnickou diskotéku. Žákům nejstaršího ročníku byla určena bodovací soutěž ředitelky školy ZŠ. Čtyři nejúspěšnější žáci za odměnu navštívili lanové centrum v Harrachově, čtyři žákyně se

setkaly s kosmetičkou a vizážistkou. Soutěž se
líbila a chceme v ní pokračovat. Ve čtvrtých až devátých třídách si učitelé a žáci během Dne dětí na
jednu hodinu vyměnili role a hráli si na školu.“

Při výuce němčiny v Neukirchu
Jaký z dalších nápadů se osvědčil?
„Chtěli bychom pokračovat v komponovaných
týdnech. Jejich velkým přínosem je mezipředmětová vazba. Důležité také je, že si při nich žáci prakticky vyzkouší své znalosti. Už jsme si prožili Týden
proti drogám a ve spolupráci se Správou Národního
parku České Švýcarsko Týden životního prostředí, Týden lesa a naposledy Týden vody. Na nový školní
rok připravujeme Týden stojatých vod. Ve spolupráci se ZO ČSR v Krásné Lípě plánujeme, že by
mohl být spojen i s výlovem rybníka.“
Úspěchů je řada. Přesto - nepovedlo se něco?
„Když to vezmu telegraficky: Trápí mě velké absence u opakujících žáků. Na třídní schůzky nechodí
rodiče dětí, které mají problémy. Některým dětem
se nepodařilo vysvětlit, že kouření není moderní.“
Krásnolipská škola nesedí s rukama v klíně a nečeká pouze na peníze, které jí někdo přidělí. Aktivně je vyhledává. Jak jste úspěšní?
„V roce 2003 jsme z dotací získali 200 000 Kč, např.
prostřednictvím Města Krásná Lípa nebo OS Křiničánek a Lužičan. V letošním roce máme potvrzeno, že
naší škole byla přidělena dotace ve výši 70 000 korun na projekt Učíme se chránit přírodu. Dalších 66
000 Kč k nám putovalo z programu Ústeckého kraje
Sport pro všechny. Využili jsme je na Mezinárodní turnaj Českého Švýcarska v řecko-římském
zápase a z prostředků grantu jsme nakoupili dresy
s logem školy. Ve spolupráci s obecně prospěšnou
organizací České Švýcarsko jsme byli úspěšní
u Česko-německého fondu budoucnosti. Spolu
s mgr. Evou Salovovou jsme podali řadu dalších žádostí, ale ještě neznáme výsledek.“
Za rozhovor děkuje Klára Mrštíková

Základní ‰kola
Krásná Lípa
chválí:
spec. třída – Leonu Surmajovou za vzornou reprezentaci školy a prospěch, Miroslava Danka za velmi
dobrý prospěch a Davida Píšu za velmi dobrý prospěch a sběr papíru
1.A - Veroniku Pustajovou, Kateřinu Doležalovou,
Eriku Denisovovou, Lindu Jandovou, Annu Fritsche,
Petru Zänknerovou - všechny za samé jedničky
1.B – Veroniku Cempírkovou, Tomáše Jašíčka, Janu
Královou, Patrika Vondráčka, Kateřinu Rösslerovou,
Lenku Šeborovou – všechny za samé jedničky, Petra
Vodičku – za ochotu a pomoc učiteli
2.A - Hanu Dastychovou, Kristýnu Plotovou a Filipa
Koláře - všechny za výborný prospěch a aktivitu při
vyučování, Radku Hlaváčkovou za výborný prospěch, aktivitu při vyučování a ochotu, Jakuba Ference za výrazné zlepšení prospěchu
2.B - Matěje Brabníka, Tomáše Langera, Ondřeje
Mráze, Michaelu Leškovou a Veroniku Podhorskou –
všechny za výborný prospěch, aktivitu
v hodinách a ochotu
3.A - Matěje Rückera, Moniku Dolejší, Andreu Doškovou, Matěje Koubského, Hanu Chňapkovou, Lukáše Langa – všechny za samé jedničky
3.B - Pavlínu
Štěpánkovou
za
vzorné
chování a svědomitou práci, Petru Horákovou za
ochotu a pomoc a Kristýnu Repinu za zlepšení
prospěchu a aktivitu
4.A – Sylwii Kongkham za samé jedničky a výbornou přípravu na výuku, Lukáše Palandka za samé
jedničky a Pavlínu Jelínkovou za reprezentaci školy
4.B – Barboru Dlapalovou a Jarmilu Hučkovou za
zlepšení prospěchu, Pavla Šulce, Denisu
Dudkovou a Janu Malypetrovou za výborný prospěch,Václava Lesa,Jakuba Nováka,Rudu Jonyho,
Naďu Surmajovou a Karolínu Zajícovou za reprezentaci školy
5.A – Michaela Siebera, Štěpána Hořeňovského,
Doriána Krále, Andreu Lehoczkou a Filipa Matějku –
za samé jedničky a smysl pro kolektiv třídy
5.B – Barboru Karbusickou za spolehlivost a pomoc
třídnímu učiteli, Lenku Dudkovou, Valerii Hajnou,
Nelu Hlavovou, Kateřinu Klabanovou a Jana Matějku za samé jedničky
6.A – Michala
Černého
za
výborný
prospěch a dobré chování
6.B -Danielu Goldbergovou za samé jedničky, Lucii
Malinovou, Barboru Preyovou a Jana Marhana za
reprezentaci školy na cyklistické soutěži
7.A – Monice Píšové za pomoc třídní
učitelce a zlepšení prospěchu
7.B - Pavla Kasala za samé jedničky, Jaroslava
Vrabce, Michala Rückera, Gabrielu Vetešníkovou –
všechny za vyznamenání, Davida Salova za vyznamenání a za reprezentaci školy na cyklistické soutěži
8.A – Petru Fraňkovou, Oldřicha Benycha a Lukáše
Michlíka za výborný prospěch
8.B - Jana Nováka,Kateřinu Kolarovou a Martina Vybírala za vyznamenání, Romanu Zajícovou za vyznamenání a výrazné zlepšení prospěchu
9.A - Kláru Neumannovou za samé jedničky, Lucii
Bártovou, Zuzanu Doležalovou, Veroniku Kubálkovou,
Petru Hokynářovou a Jakuba Karbusického všechny
za pomoc učitelům, pomoc při školních akcích
9.B - Lenku Chroustovou, Veroniku Hodboďovou, Jiřího Jandu, Martina Rajčana, Hanu Vrabcovou všechny za výborný prospěch, Sylvu Lukešovou za
reprezentaci školy v soutěži v NJ
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Dûti z ozdravovny objevovaly
tajemství Národního parku
Během července uspořádala Správa Národního parku České Švýcarsko pro děti
z dětské ozdravovny v Jetřichovicích čtyři
výlety do Národního parku. Jejich cílem nebylo pouhé „hltání kilometrů“ a pokořování
vyhlídek v okolí Jetřichovic. Během cesty se
děti přístupnou a hravou formou seznámily
s přírodními zajímavostmi Národního parku,
s historií turistiky v tomto regionu a také
s problematikou ochrany unikátní přírody
Českého Švýcarska. Zbyl i čas, abychom si
zahráli hry na odreagování.
Řada dětí jezdí na ozdravné pobyty do
Jetřichovic pravidelně každý rok, a tak je
celkem dobře možné, že se příští rok se
v Národním parku opět při podobném programu sejdeme. Správa NP České Švýcarsko věří, že takovéto programy jsou jednou
z nejúčinnějších metod, jak si vychovat

informované a k přírodě ohleduplně se
chovající návštěvníky.
Richard Nagel - ekologická výchova,
Správa NP České Švýcarsko

Závěrečná vernisáž

Skály probudila alternativa
Kdesi kdysi v těle jedné skály, zrodila se
myšlenka vytvořit přírodní amfiteátr, kam by
se mohli sjíždět přátelé, sledovat divadlo,
popíjet dobré víno, pivko, slivovičku nebo
čaj a naslouchat hudbě a nebo jen tak
„zevlovat“ kolem vody. I stvořil přičinlivý Bůh
malý potůček, který po statisíce let se prokousával krustou slepeného písku až dospěl
do údolí Křinice. Někde výše vytvořil pěkné
údolí, které lidé přehradili: což je sám
o sobě akt sporný, zde však pomohl naplnit
boží záměr… Již osmý rok se na březích jezera
ubytovávají
lidé
a
přihlížejí
hudebním a divadelním představením formací, které lze souhrnně označit jako představitele menšinových nebo alternativních
uměleckých směrů.
Letošní ročník Kyjovského festiválku přinesl
ve dnech 16. 7.-17. 7. 2004 mnohá spojení,
která jistě zůstanou mýtem: třeba spojil temnou metalovou muziku s ostrým odpoledním sluncem – Nebe a peklo. Lidé ovládající oheň nám potom po dvě noci
připomínali jeden z nejstarších příběhů člověka – o vzniku a zániku propojených
v kruh. Jako již od pradávna tak i tentokrát
to k nám přitáhlo německy mluvící lidičky:
tentokrát nejen za holkama a pivem – oni ti

kluci a holky z přeskopečkova znají českou
nezávislou scénu! Jasně: Bow Wawe, Tleskač; jó, supr, Cartel či Mrázek! Moc milé!
Spojení módní kapely Bow Wawe s Jablkoněm, její zařazení hned za hlavní hvězdy
festivalu, mě na plakátech trochu překvapilo, ale nezlomná důvěra v pana ředitele
festivalu mě pomohla předsudky překonat
– a také toto spojení všechny pozorné posluchače obohatilo: uslyšeli totiž kobylkovou
poezii! Kapitolou samou pro sebe je pak
fakt, že Kyjov navštívila kapela, o níž houslový virtous Jaroslav Svěcený prohlašuje
kudy chodí (tedy v Českém rozhlase), že se
jedná o nejvýraznější a nejvšestrannější hudební formaci na české scéně: Jablkoň
(www.jablkon.com).
Na závěr bych chtěl poděkovat za úspěšný a krásný festiválek všem divákům,
kteří dorazili i přes nepřízeň pořadatelů konkurenčních festivalů (žádný z nich není totiž
materializací ideje Boží). Také díky svatému
Petrovi za sluníčko, mlhy a páteční
deštík. A v neposlední řadě díky občanskému sdružení, které festival pořádá – díky
Vám, pánové Čapku-Šumáku a Jardo
Navaro.
Petr M. Koubek (redakčně zkráceno)

Seznam telefonních ãísel
Mûstského úﬁadu v Krásné Lípû
ústředna, podatelna a sekretariát starosty
412 354 820
fax
412 354 821
místostarostka H. Volfová
412 354 822
tajemník J. Kolář
412 354 830

Sociální odbor
L. Homolková
B. Koubská
Z. Malá
S. Síčová

412 354 839
412 354 829
412 354 824
412 354 823

Odbor výstavby a životního prostředí
J. Rous
412 354 834
V. Došková
412 354 831
M. Matušková
412 354 833
Z. Mausová
412 354 832
Knihovna
412 354 837
Správa majetku města
412 354 835

Finanční odbor
D. Mrázová
J. Kovaříková
L. Dušková
E. Škachová

412 354 828
412 354 825
412 354 827
412 354 826

Normální
je odpady
tﬁídit
3. díl seriálu
O plastech
Obsah odpadových pytlů a žlutých
kontejnerů s plasty se dále ve firmě Pro
EKO ve Varnsdor fu třídí podle druhů
plastů a jejich kvality. Následně se lisují
do balíků a připravují k expedici ke konečným zpracovatelům. Stejně jako
u ostatních komodit zmíněná kvalita vytřídění plastů přímo určuje jejich následné využití a tedy způsob recyklace.
Plasty mají jednu velkou zvláštnost, a sice
existuje nesmírné množství druhů. Považte, kolik odlišností mají např. fólie.
Jsou barevné, čiré, potištěné ale i bez
potisku, „šustivé“ jako např. mikroten atd.
Taková tzv. igelitová nákupní taška se od
sáčku od bonbónů neliší pouze
velikostí a barevností, ale především použitým materiálem. Každý plast má jinou
tavící teplotu, která pro následné zpracování má rozhodující význam.
Předmětem sběru tříděného odpadu
jsou následující plasty:
- PET lahve, tj. lahve od nápojů
- plastové nádoby, tj. lahve od
saponátů, plastové kanystry apod.
- kelímky od jogurtů apod.
- igelitové obaly, tj. odnosné nákupní
tašky, igelit.sáčky, fólie apod.
Upozorňujeme na to, že má-li být plast
recyklovatelný, musí být současně
čistý a bez mastnot! Do odpadových
pytlů na tříděný odpad tedy nepatří nádoby od olejů a jiných škodlivin, podlahové krytiny, plastové tapety, výrobky
z PVC jako např. odpadové trubky, elektrické kabely a plastové díly s kovovými
částicemi, výrobky z pryže a molitanu.
O polystyrenu
Počet komodit, které jsou předmětem
sběru s následným využitím se v nedávné
době rozšířil o polystyren. Jedná se o stavebně izolační polystyren, nebo polystyren
od bílého zboží (elektronika, domácí spotřebiče). Prosím vnímejte tuto komoditu
jako samostatnou a odděleně sbíranou!
Nelze díky vznikajícímu elektrostatickému
náboji polystyren sbírat společně s plasty.
Obtížně by se totiž separoval. Jeho využití
je prosté, přesto velmi účelné. Po nadrcení
se polystyren, z důvodu odlehčení a zároveň vylepšení tepelně izolačních vlastností,
přidává do betonových prefabrikací.
Milan Hulán,
Pro EKO Varnsdorf
Inzerce

Rodina z Krásné Lípy prodá zachovalé
horské kolo vhodné pro dítû od 10 let.
Cena dohodou.
Tel. 606 853 391 (do 20.00 hod).
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USNESENÍ

ze 40. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa kananáho dne
28. ãervence 2004
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Projekt Centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 40 – 01
RM bere na vědomí obsah žádosti projektu
Centrum Národního parku České Švýcarsko
I. do Společného regionálního operačního
programu – MMR a schvaluje její podání.
II. DOŠLÁ POŠTA
1. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 40 – 02
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p.p.č. 1287/8
575 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.č. 1287/9
850 m2 k.ú. Krásná Lípa
2. „Startovací byty“ pro pracovníky veřejně
– prospěšných organizací
Usnesení RM č. 40 – 03
RM bere na vědomí Zápis z jednání ve věci
„startovacích bytů“ pro pracovníky veřejně-prospěšných organizací. Jedná se
o byty č. 5 a č. 16 v objektu Nemocniční
1062/26 a byt č. 45 v objektu Nemocniční
1137/6. Byty zůstanou v majetku Města
Krásná Lípa a budou mít charakter startovacích služebních bytů s pronájmem na
dobu určitou na 1 rok.
3. Byty
Usnesení RM č. 40 – 04
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa na dobu určitou
1 rok manželům Martinovi a Angelice Vosátkovým bytem Na Valech 5, Rumburk.
Kauce ve výši 5.000,- Kč, byt je pronajímán
v obecním zájmu. Veškeré opravy a úpravy
si nájemník provede na vlastní náklady.
Usnesení RM č. 40 – 05
RM schvaluje pronájem bytu č. 16, Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa na dobu určitou
1 rok Radimu Burkoňovi bytem Roháčova
34, Praha. Kauce ve výši 5.000,- Kč, byt je
pronajímán v obecním zájmu. Veškeré
opravy a úpravy si nájemník provede na
vlastní náklady.
Usnesení RM č. 40 – 06
RM schvaluje pronájem bytu č. 45, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na dobu určitou 1
rok Janě Mauriciové bytem Vlkonice 102,
Vacov. Kauce ve výši 5.000,- Kč, byt je pronajímán v obecním zájmu. Veškeré
opravy a úpravy si nájemník provede na
vlastní náklady.
4. Nebytové prostory
Usnesení RM č. 40 – 07
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.
2002/22/17-067 uzavřené s Naděždou Roubíčkovou bytem U Tiskárny 240/2, Krásná
Lípa dohodou k 31.7.2004.
Usnesení RM č. 40 – 08
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytové prostory o rozloze cca 54 m 2 v objektu Masarykova 16/1, Krásná Lípa.
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Usnesení RM č. 40 – 09
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě č. 2003/22/17-113 uzavřené s Irenou Váchovou na nebytové prostory v objektu Nemocniční 1137/6 dle předloženého
návrhu, za podmínky, že nájemce provede
rekolaudaci nebytových prostor dle sjednaného účelu pronájmu.
Usnesení RM č. 40 – 10
RM schvaluje uzavřít smlouvu o výpůjčce
nebytových prostor v objektu Pražská
506/6, Krásná Lípa s RS Čačipen zastoupené předsedou sdružení Robertem Ferencem dle předloženého návrhu.
II. RŮZNÉ
1. Okamžité zrušení pracovního poměru
Usnesení RM č. 40 – 11
RM bere na vědomí informaci o okamžitém
ukončení pracovního poměru Jany Kožnarové, pokladní Městského úřadu, z důvodu
hrubého porušení pracovní kázně.
2. Kontrola výstavby DPS
Usnesení RM č. 40 – 12
RM schvaluje vyjádření ke zprávě o kontrole Finančního úřadu v Děčíně ve věci výstavby DPS 28 BJ v roce 2001.
3. Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 560
901487 9
Usnesení RM č. 40 – 13
RM schvaluje dodatek č. 2 k pojistné
smlouvě č. 560 901487 9 na pojištění majetku města Krásná Lípa se společností
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s.
4. Sportovní areál - pronájem
Usnesení RM č. 40 – 14
RM neschvaluje pronájem sportovního areálu Českého Švýcarska oddílu kopané zastoupené Karlem Portlem za účelem konání LETNIC – taneční zábavy pod širým
nebem.
5. Sportovní areál
Usnesení RM č. 40 – 15
RM schvaluje změnu ceníku sportovního
areálu pro měsíc srpen 2004: pondělí – pátek od 9:00 do 13:00 hodin za půjčení tenisového kurtu 60,- Kč.
6. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 40 – 16
RM schvaluje plán akcí kulturního domu na
měsíc srpen.
IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- stav poplatníků za odpad od 1.1.2004 do
36. 6. 2004
- pohledávky k rozpočtovým příjmům
k 30. 6. 2004
- nařízení tajemníka MěÚ – ukončení poskytování služeb odborem technických služeb
MěÚ Krásná Lípa
- podklady pro jednání kontrolního výboru
- grafický přehled daní
- odvolání proti usnesení ZM č. 11-07/2004 –
Božena Bezchlebová

USNESENÍ

ze 41. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa kananáho dne
12. srpna 2004
I.HLAVNÍ PROGRAM
1.12.zasedání zastupitelstva města
Usnesení RM č. 41 – 01
RM bere na vědomí konání 12.zasedání ZM dne
9.9.2004 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Hlavními body programu:
– Hospodaření města za první pololetí 2004
– Zpráva o činnosti Základní školy,
přísp. organizace
– Zpráva o činnosti o.p.s. České Švýcarsko
2. Dodatek ke smlouvě
Usnesení RM č. 41 – 02
RM neschvaluje žádný z návrhů dodatku č.3
ke smlouvě s Vodohospodářskými stavbami,
s.r.o. Teplice z důvodů:
a) nesplněných závazků vůči městu
b) nesouhlasného stanoviska se zdůvodněním změny dílčího plnění díla
c) nepotvrzených a neuznaných víceprací
ze strany budoucího vlastníka (Severočeská
vodárenská společnost, a.s.)
d) zpochybňovaných dalších závazků vůči
městu (úpravy místních komunikací)
e) existence mnoha závad a nedodělků na
celé stavbě
RM ukládá starostovi města seznámit dodavatele stavby s přetrvávajícími připomínkami
Rady města k průběhu výstavby a jednat
s generálním ředitelem Severočeské vodárenské společnosti o problémech stavby.
3. Stavba křižovatky před radnicí
Usnesení RM č. 41 – 03
RM na základě výběrového řízení provedeným Správou a údržbou silnic Ústeckého
kraje schvaluje smlouvu s firmou SaM Varnsdorf, a.s. na část stavby křižovatky silnic
265/II a 263/II (před radnicí) a navrhuje
změnu rozpočtu města na rok 2004 – uvolnění 1.725 tis. Kč z investiční rozpočtové rezervy města I.
4. Příprava projektu Centrum NPČŠ
Usnesení RM č. 41 – 04
RM bere na vědomí předběžný – rámcový
návrh další části přípravy Projektu Centrum
NP České Švycarsko I a nákladů na prezentaci a prosazování Projektu.
5. Žádost o dotaci
Usnesení RM č. 41 – 05
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na
zpracování PD a inženýrské činnosti na výstavbu 2.etapy kanalizace města z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje.
II. DOŠLÁ POŠTA
1. Byt
Usnesení RM č. 41 – 06
RM schvaluje pronájem bytu č. 15 Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1) Smolová Dana bytem 1137/6, Krásná Lípa
2) Smrček Karel bytem Nemocniční 1137/6,
Krásná Lípa
3) Vojanec Václav bytem Nemocniční
1065/32, Krásná Lípa
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Případné opravy a úpravy si nájemník provede na vlastní náklady.
2. Posouzení vad na objektech Nemocniční
1137/6 a 1148/12
Usnesení RM č. 41 – 07
RM bere na vědomí Posouzení příčin vad na
objektech Nemocniční 1137/6 a Nemocniční
1148/12, Krásná Lípa a předběžný návrh
opatření a ukládá vedoucímu SMM zajistit
cenové nabídky na opravu vad externí firmou dle návrhu.
III. RŮZNÉ
1. Řezbářské sympozium
Usnesení RM č. 41 – 08
RM schvaluje uzavření smlouvy s České Švýcarsko o. p. s., Masarykova 246/6, Krásná
Lípa o přidělení grantu Městu Krásná Lípa na
projekt „Dřevosochařské sympozium TILIA
2004“.



Anketní lístek Mûsto plné kvûtin
2004
jméno, pﬁíjmení a adresa majitele vyzdobeného bytu, balkonu nebo pﬁedzahrádky

jméno, pﬁíjmení a adresa obãana, kter˘
vyplnil aknetní lístek:

V Krásné Lípû dne:
podpis:

V tomto vydání Vikýře máte poslední
možnost přihlásit své spoluobčany do
soutěže Město plné květin 2004. Na základě vyplněného anketního lístku budou pořízeny fotografie vyzdobených
míst. Z nich budou vybrána tři nejlépe
vyzdobená okna, balkóny nebo předzahrádky, jejichž majitelé obdrží finanční odměnu. K 13. 8. 2004 anketní
lístek odevzdalo patnáct obyvatel či
návštěvníků města a do soutěže bylo
přihlášeno devět soutěžících. Anketní
lístky můžete odevzdat na městském
úřadě či v informačním středisku. Soutěž probíhá do 30. 8. 2004.
(zm)

20. srpna 2004
2. Nebytové prostory
Usnesení RM č. 41 – 09
RM schvaluje okamžité odstoupení od
smlouvy o nájmu nebytových prostor
č. 2001/22/17-036, Křinické náměstí 248/1,
Krásná Lípa podle čl. VII. odts. 2. Nájemce je
v prodlení s placením nájemného po dobu
delší než 30 dní.
Usnesení RM č. 41 – 10
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytové prostory v objektu Křinické náměstí
248/1, Krásná Lípa o rozloze cca 65 m2.
3. Inventarizační komise města
Usnesení RM č. 41 – 11
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace ubytovacího, rekreačního a lázeňského poplatku
na MěÚ Krásná Lípa a jmenuje Dagmar Mrázovou s okamžitou platností.
Usnesení RM č. 41 – 12
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace peněžních prostředků na MěÚ Krásná
Lípa a jmenuje nového člena Lucii Duškovou
s okamžitou platností.
Usnesení RM č. 41 – 13
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace zásob na skladě na MIS Krásná Lípa a jmenuje
nového člena Evu Škachovou s okamžitou
platností.
Usnesení RM č. 41 – 14
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace zásob na skladě u penzionu PETRA a jmenuje
nového člena Boženu Koubskou s okamžitou
platností.
Usnesení RM č. 41 – 15
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace ceninkolků na MěÚ Krásná Lípa a jmenuje nového
člena Lucii Duškovou s okamžitou platností.
Usnesení RM č. 41 – 16
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace ceninkaret v T klubu Krásná Lípa a jmenuje nového
člena Lucii Duškovou s okamžitou platností.
Usnesení RM č. 41 – 17
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace cenin ve sportovním areálu a jmenuje nového
člena Lucii Duškovou s okamžitou platností.
Usnesení RM č. 41 – 18
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace majetku města pro rok 2004 u penzionu
PETRA a jmenuje nového člena Boženu
Koubskou s okamžitou platností.
Usnesení RM č. 41 – 19
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace majetku města pro rok 2003 na MIS Krásná
Lípa a jmenuje nového člena Evu Škachovou
s okamžitou platností.

Usnesení RM č. 41 – 20
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace majetku města pro rok 2004 v T klubu Krásná
Lípa a jmenuje nového předsedu Lucii Duškovou s okamžitou platností.
Usnesení RM č. 41 – 21
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace majetku pro rok 2004 ve sportovním
areálu a jmenuje nového člena Janu Kovaříkovou s okamžitou platností.
Usnesení RM č. 41 – 22
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace nedokončeného dlouhodobého nehmotného
majetku města a jmenuje nového člena Lucii
Duškovou s okamžitou platností.
Usnesení RM č. 41 – 23
RM odvolává Janu Kožnarovou z inventarizační komise k provedení inventarizace přijatých záloh-účet 324 a dlouhodobě přijatých
záloh-účet 955 a jmenuje nového předsedu
Janu Kovaříkovou s okamžitou platností.
Usnesení RM č. 41 – 24
RM odvolává tajemníka likvidační komise
Janu Kožnarovou a jmenuje nového tajemníka Lucii Duškovou s okamžitou platností.
Usnesení RM č. 41 – 25
RM schvaluje nové složení inventarizační komise k provedení inventarizace pokladny cizích prostředků s okamžitou platností od
16. 8. 2004.
Předseda: Dagmar Mrázová
Členové: Soňa Síčová, Jana Kovaříková
4. Kronika města
Usnesení RM č. 41 – 26
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně
příloh za měsíc červenec 2004 předložený
kronikářem města Ivanem Jaklem.
IV. INFORMACE
RM dále projednala tuto informaci:
- návštěvnost v knihovně
- přehled pohledávek k rozpočtovým příjmům k 30. 6. 2004
- dopis – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
- článek z německých novin Unser Niederlad
o Krásné Lípě
- článek z Hospodářských novin o rozdělování
peněz z unijních fondů
- článek z Hospodářských novin –
Union banka vyplatí peníze navíc
- přehled čerpání prostředků z řádku ostatní kultura
- přehled o celkových splátkách
vymožených společností Profi – CZ
- strategie propagace České republiky 2004 – 2010
- souhlas SBDO Průkopníku, Varnsdorf
s odkupem b.j. ul. Nemocniční
- souhlas OSBD, Děčín s odkupem b.j.
ul. Nemocniční
- dopis ohledně závazku vůči Advantage
Technical Systems
- dopis VHS, s.r.o. a SÚS ve věci vyčištění
kanalizačních šachet
RM dále projednala zápisy z těchto komisí:
- hospodaření s byty ze dne 4. 8. 2004
- kontrolního výboru ze dne 29. 7. 2004

20. srpna 2004
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Zkrátka
• Varnsdorfská ulice bude uzavřena o měsíc
déle, až do 31. 8. 2004. Při výstavbě kanalizace a vodovodu firma narazila na skálu,
čímž se stavba zpozdila zhruba o čtrnáct
dnů a oproti plánu bude současně vybudováno čtrnáct nových vodovodních přípojek.
V září bude položen nový asfaltový povrch.
• Město Krásná Lípa požádalo Ústecký kraj
o dotaci ve výši 2 mil. Kč (70 % nákladů) na
opravu kaple Panny Marie Karmelské ve Vlčí
Hoře. Žádost byla vyřazena a Ústecký kraj
projekt, který byl podán do Programu rozvoje
cestovního ruchu - záchrana architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch,
v letošním roce finančně nepodpoří. Město
bude
hledat
další
možnosti
pro
záchranu a opravu kaple.
• Přestože Město Krásná Lípa nabízí k prodeji
byty v panelové zástavbě, ponechá si zhruba
pět bytů ve svém vlastnictví. Tyto byty bude
pronajímat ve zvláštním režimu pouze na
dobu určitou a to na jeden rok. Pronajímány
budou lidem, kteří do Krásné Lípy přicházejí
s rodinami za prací v některé z veřejně prospěšných organizací. Pokud základní škola potřebuje získat učitele s praxí nebo Národní
park odborníka je jistě snazší, pokud může nabídnout alespoň přechodné bydlení i pro jeho
rodinu. Jeden rok je pak dost dlouhá doba na
to, aby si tito lidé zajistili vlastní bydlení.
• 354 nezaměstnaných osob z Krásné Lípy
bylo ke konci července 2004 nahlášeno
v evidenci Úřadu práce v Rumburku. Z tohoto
počtu je 145 žen a 234 mužů.
• Rumburské noviny, které vydává Město
Rumburk, a které od nového roku přinášejí
zprávy nejen z Rumburku, ale z celého regionu, byly oceněny v pátém ročníku soutěže
Firemní médium roku 2003/2004 v kategorii
„Časopisy veřejné zprávy“ a vyhlášeny nejlepším firemním médiem roku. Gratulujeme.

Program T-Klubu
na prázdniny
21. 8. 2004 Soutěž v lezení na lezecké stěně
27. 8. 2004 Táborový oheň – vuřty s sebou
28. 8. 2004 Výlet na Vlčí horu
29. 8. 2004 Rozloučení s prázdninami
– všechny hry zdarma, táborový oheň
1. 9. 2004 Den smutku – návrat do školy
(všechny hry zdarma)
4. 9. 2004 Cyklosoutěž zručnosti
5. 9. 2004 Biliár po celý den zdarma
8. 9. 2004 Stolní tenis po celý den zdarma
11. 9. 2004 Výlet na Dymník
Po celé září probíhá soutěž o první jedničku
ze základní školy.

Cena za internet
v krásnolipské
knihovnû
Městská knihovna v Krásné Lípě umožňuje
občanům přístup na internet. Od 1. 7. 2004
plazí nové ceny. Poplatky: Minimální poplatek 10 Kč se platí předem. Čtenáři knihovny
zaplatí 15 Kč/hod, ostatní 30 Kč.
Tisk A4: černobíle 4Kč/1 str., barevně
8 Kč/1 str.
(jm)

KINO Krásná Lípa
Pondělí 23. 8. 2004

MISTŘI

od 19:00 hod

od 12 let

Chtějí být mistry, ale pokazí na co sáhnou, a své naděje proto vtělují do hokejových přenosů - jediného rozptýlení, které hrdinům hořké české komedie svět přináší. 83 min., 50 Kč

Středa 25. 8. 2004

PARTY MONSTER

od 19:00 hod

ml. nepřístupno

Macaulay Culkin (známý z filmu "Sám doma") slaví působivý herecký návrat v příběhu
o dospívání ve třpytu punku, drog a sexu.
99 min, 60 Kč

Pátek 27. 8. 2004

BABA NA ZABITÍ

od 19:00 hod

ml. přístupno

Ben Stiller s Drew Barrymoreovou našli byt svých snů - a spolubydlící, která z něj udělá
noční můru.
97 min, 60 Kč

Pondělí 6. 9. 2004

METALLICA:
SOME KIND OF MONSTER

od 18:00 hod

od 12 let

Dokument Joea Berlingera a Bruce Sinofského zachycuje dlouhý a bolestný proces přípravy a natáčení alba St. Anger skupiny Metallica,
135 min, 60 Kč

Středa 8. 9. 2004

PÁNSKÁ JÍZDA

*X*

od 18:00 hod

ml. přístupno

,,Nejsme blbí, jsme jenom ženatí." Martin Dejdar, Ondřej Vetchý, Josef Abrhám a Vladimír Škulkéty v bláznivé komedii o mužích, kteří se musejí obejít bez žen, 100 min, 60 Kč
*X* = na film nelze uplatnit volnou vstupenku

V˘stava pro
náv‰tûvníky
Národního parku

Hudební festival
znovu
v Krásné Lípû

Od začátku srpna je v Galerii Národního
parku České Švýcarsko na Křinickém náměstí v Krásné Lípě k vidění nová výstava
Krásné (ne)bloudění. Výběr ze starých
map Českého a Saského Švýcarska připravila obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko. Autorkou výstavy je mgr. Natalie Belisová ze Správy Národního parku
České Švýcarsko. Třicet panelů s reprodukcemi, např. vojenských a polesních map
nabízí netradiční pohled na České a Saské
Švýcarsko v 16. až 19. století. Jejich prostřednictvím se návštěvníci dozví mnohé
o způsobu práce starých kartografů. Výstava byla uspořádána díky vstřícnosti děčínské pobočky Státního oblastního archivu Litoměřice, za podpory fir my
Canon a akciové společnosti Appian
Group. Přístupná je do konce prázdnin.
V krásnolipské Galerii Národního parku
se od zahájení provozu v květnu letošního
roku představilo již několik výstav. Bezkonkurenčně největšímu zájmu se těšily velkoformátové fotografie tandemu Zdeněk
Patzelt – Václav Sojka. V polovině prázdnin skončila výstava věnovaná velkoplošným chráněným územím.
(mrk)

Mezinárodní hudební festival nejsevernějších Čech je po roce opět v Krásné Lípě.
Místnímu publiku se za doprovodu japonské
klavíristky Mizuho Masuko představí českoitalské operní duo Gaudium Praha – Marene, ve složení Vanda Březinová
(soprán) a Ezio Bertola (basbaryton). Koncert se uskuteční v pátek 20. 8. 2004 od
19.00 hod v Kulturním domě v Krásné Lípě.
„Na programu dua Gaudium Praha – Marene, které vzniklo v roce 2002, budou
árie a duety z italských a mozartovských
oper,“ přislíbila Vanda Březinová.
Zakladatelka Mezinárodního hudebního
festivalu nejsevernějších Čech připomíná,
že první ročník festivalu se uskutečnil v roce
2003 formou pěti koncertů v různých městech Šluknovského výběžku. „Zahájení letošního festivalu jsem pojala jako kulturně-sportovní projekt „Da capo al fine“ (= od startu
do cíle). Spolu se zahajovacími koncerty
festivalu se v květnu ve Varnsdorfu uskutečnil běžecký závod v délce jedné desetiny
maratonské trati, tj. 4,2 km,“ připomněla
zpěvačka a současně aktivní sportovkyně
V. Březinová.
Druhý ročník hudebního festivalu dále zavítal do Jiřetína p/J, Filipova, Šluknova, Doubice a Lobendavy. Návštěvníci si mohli vyslechnout vystoupení kytaristy Štěpána
Raka, varhanistky Radky Zdvihalové nebo
klavírní recitál Pierra Jasmina. Posledním vystoupením letošního hudebního festivalu
bude 11. 9. 2004 rumburský koncert ke Dni
evropského kulturního dědictví.
(mrk)

Pozvánky
• V sobotu 21. 8. 2004 pořádá Pension Vlčí
Hora a podnikatelé z Vlčí Hory kulturní akci
Letnice. Na 12.00 až 24.00 hod je mimo jiné připraveno vystoupení rockových kapel a program pro děti. Vstupné je dobrovolné.

• V sobotu 28. 8. 2004 se uskuteční 4. ročník
• V sobotu 21. 8. 2004 v Doubici proběhnou
koloběžkové závody pro děti a dospělé.

• Ve čtvrtek 26. 8. 2004 vystoupí v Kulturním
domě v Krásné Lípě ústecká skupina „Uisce
Béatha“. Na tradiční nástroje (housle, kytara,
příčná flétna a bodhrán) zahraje keltskou lidovou hudbu.

Doubické pouti smíření, spojené s divadelními a hudebními vystoupeními.

• Až do září hostí Minigalerie na schodech
v budově Městského úřadu v Krásné Lípě fotografickou výstavu Z naší přírody. Autory obrázků jsou členové Českého svazu ochránců
přírody Tilia Krásná Lípa.
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Město Krásná Lípa hledá ŠÉFREDAKTORA krásnolipského
čtrnáctideníku Vikýř. Zájemci se mohou přihlásit
písemně do 10. 9. 2004. Nástup od 1. 10. 2004.
Informace podá Hana Volfová, tel. 777 291 400.

Krásnolipské turistika neoslovila,
na pochod pﬁijeli pﬁespolní
Poznávat krásy Labských pískovců přijelo
do Krásné Lípy ve dnech 13.-14. 8. 2004 poznávat více než čtyři sta turistů z České republiky, Slovenska, Polska a Německa.
Místní Klub českých turistů společně s Městem Krásná Lípa a Poštovní spořitelnou tu
pro ně již po dvaadvacáté přichystal mezinárodní dálkový turistický pochod Skalními
hrádky Labských pískovců.
Nejdelší cestu do Krásné Lípy vážil Květoslav Lumtzer, který do Krásné Lípy přijel ze
slovenského Popradu, aby zde absolvoval
rovných sto kilometrů. Nejstarším účastníkem byl osmdesátiletý Jindřich Prokopius
z Litoměřic a nejmladším teprve čtyřměsíční
Jiří Vaněk z Varnsdorfu, který absolvoval trať
dvanáctikilometrovou. Na nejdelší stokilometrovou trať se vydalo osmnáct skalních
turistů a ze tří nabízených cyklotras si vybralo pouhých deset cykloturistů. "Jen nevíme, čím to je, že se do Krásné lípy sjedou
turisté z celé republiky i zahraničí a místní
projeví zájem jen minimální," přemýšlel
předseda krásnolipských turistů Václav Hieke. Přitom právě tato akce krásnolipských

turistů je vůbec poprvé ve své dlouhé historii na tři roky zařazena mezi deset vybraných pochodů IVV.
Krásnolipští turisté již tradičně pro účastníky
pochodu připravili trasy v délce od
dvanácti do sta kilometrů, které rozdělili do
tří dnů. Všichni ti, kteří se o víkendu poprali
nejen s nástrahami trasy, ale z počátku
i s nepříznivým počasím dostali pamětní list
s odznakem.
Šárka Pešková

Květoslav Lumtzer absolvoval trasu dlouhou
sto kilometrů

6. mezinárodní sraz motocyklÛ
âechie-Böhmerland v Krásné Lípû
Klenot mezi českými motorkami se už po
šesté objeví v Krásné Lípě. V sobotu 4. září
2004 se na Děčínsku budou projíždět motocykly Čechie-Böhmerland. Jejich majitelé
se zúčastní šestého mezinárodního srazu
neobvyklých motorové stroje. Setkání majitelů unikátních třímetrových motocyklů pořádá Město Krásná Lípa a Club ČechieBöhmerland.
V minulosti vysmívané stroje, které dnes
mají miliónovou hodnotu, budou moci návštěvníci na Křinickém náměstí v Krásné
Lípě obdivovat od 9.00 hod. „Čechie zde
předvedou vše, co umí. Připravena je např.

Zápasnice opût
pﬁekvapily
Ve dnech 2 7.-4. 7. 2004 se v německém
Böhlenu konal tradiční velký mezinárodní turnaj děvčat (ročník 1990 a mladší) v zápase
ve volném stylu. Na tento turnaj jsou pravidelně zvána špičková družstva Německa,
Polska a Česka. Tentokráte se mimo domácích špičkových klubů turnaje zúčastnila
družstva středisek mládeže z Polska a středisko mládeže Sokola Kladno. Této opravdu
silné konkurence devatenácti oddílů se děvčata z Krásné Lípy nezalekla a podala více
jak perfektní výkon. Při hodnocení turnaje se
sluší říct, že byl po všech stránkách, včetně
moderní haly, perfektně připraven. Taktéž
o naše děvčata se hostitelé vzorně
postarali a to včetně ubytování a stravování.
Co říci závěrem. Krásnolipská děvčata byla
největším překvapením turnaje. No a právě
ona posílají největší dík své škole za umožnění startu na tomto vynikajícím turnaji.
TJ zápas
Umístění děvčat z Krásné Lípy:
29 kg 1.místo Pohunková Veronika
34 kg 1.místo Surmajová Kristýna
42 kg 4.místo Petrová Michaela
50 kg 2.místo Katuščáková Petra
62 kg 3.místo Surmajová Naděžda
70 kg 1.místo Žitníková Dana
Umístění družstev:
1. RSC e.v. Böhlen
2. Gwiazda Bydgošť
3. ZŠ Krásná Lípa
4. Sokol Kladno
5. AC 1897 Werdau

Pozvánka

jízda zručnosti a zápolení o sud piva. Přetahovat se budou zástupci města Krásná
Lípa a majitelé motocyklů,“ pozvala diváky
místostarostka města Krásná Lípa, Hana
Volfová. O hudební doprovod se postará
Big-band Pavla Zelenky z Varnsdorfu. O půl
jedné se motocykly vydají na cestu do Jiřetína pod Jedlovou a poté se zastaví v Rumburku, Šluknově, Kunraticích a kolem půl
osmé večer se vrátí do Doubice. Mezinárodní srazy majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland se v Krásné Lípě pořádají od roku
1999.
(mrk)

V sobotu 21. 8. 2004 se ve Sportovním areálu Českého Švýcarska v Krásné Lípě uskuteční turnaj smíšených dvojic v plážovém
volejbale o pohár firmy GPJ pod názvem
„Plážák“. Prezentace začíná v 9.30 hod.
Vlastní turnaj se rozeběhne v 9.45 hod. Startovné pro jednu osobu je 100 Kč. Velkou roli
hraje rychlost přihlášení – turnaje se může
zúčastnit prvních deset zaregistrovaných
dvojic.
(vik)

▼ Václav Těšínský, Jiří Beran a Miroslav
Duspiva vybojovali vítězství a putovní
pohár na 25. ročníku turnaje v nohejbalu
tříčlenných družstev, který se konal ve
Sportovním areálu Českého Švýcarska
v Krásné Lípě. Suverénní vítěz nepustil
ani jeden z osmi zápasů. Druzí skončili
nohejbalisté z Chabařovic, třetí místní
Pekaři.
(šp)

Novinka pro sportovce byla připravena
na měsíc srpen ve Sportovním areálu Českého Švýcarska. Pro ty, kteří nevlastní permanentku nebo klubovou kartu, je každý
pracovní den v dopoledních hodinách snížena cena pronájmu kurtů. To znamená, že
od pondělí do pátku od 9.00 do 13.00 hodin
místo 80 Kč zaplatíte za zapůjčení tenisového kurtu pouhých 60 Kč.
(vik)

Novinka pro
sportovce
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