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Oslavy v˘roãí byly zahájeny vernisáÏí
Vernisáž panoramatických fotografií krajiny
Českého Švýcarska fotografů Zdeňka Patzelta a Václava Sojky zahájila oslavy 135. výročí povýšení Krásné Lípy na město. Současně s tím byla zahájena i letošní turistická
sezóna. Starosta Zbyněk Linhart proto
všechny obyvatele i návštěvníky města pozval na oslavy, které budou v podobě kulturních, společenských i sportovních akcí probíhat v průběhu nadcházejícího léta. Mezi tyto
akce se například zařadí Staročeský jarmark,
cyklistický závod Tour de Feminin, turistický
pochod Skalními hrádky a vyvrcholí 3. září

tradičním srazem majitelů motocyklů Čechie
- Böhmerland. „Nově se připravuje Krásnolipská pouť a Koncert lidí dobré vůle”
První akce oslav se ale konala okamžitě po
skončení vernisáže, kdy starosta a bývalý místostarosta města si třicítku zájemců provedl
nejzajímavějšími místy města, kterou spojil
s výkladem o minulosti, současnosti a především o budoucí podobě Krásné Lípy v nejbližších letech. Po skončení prohlídky města
zase připravili místní turisté výlet do okolí
Krásné Lípy po připravované Köglerově naučné stezce.
(vik)

O vydírání a okrádání dûtí u Z· Krásná Lípa
Celkem šest případů krádeží na dětech
a jejich vydírání, které se staly v měsíci březnu
u Základní školy v Krásné Lípě řešilo zdejší obvodní oddělení policie. Přitom scénář byl
vždy stejný. Nezletilý podezřelý si počkal, až
skončí vyučování a děti ze základní školy budou odcházet domů. Kousek od školy nebo
u autobusové zastávky je zastavil a požadoval od nich peníze. V případě, že peníze zapřely, prohledal jejich oblečení, tašky apod.,
a když peníze našel, ponechal jim pouze
částku odpovídající jízdnému do místa bydliště a zbytek si vzal. Navíc v případě, že dítě
lhalo, tak ho ještě zbil. V jednom případě po
dobu měsíce neustále oslovoval žáka základní školy, od kterého požadoval stříbrné
řetízky bratra. Když mu je nepřinesl, tak ho

více jak 10x napadl údery pěstí do břicha,
obličeje apod.
O trestné činnosti, kterou podezřelý páchal,
byla policie vyrozuměna až od vedení školy,
neboť děti se o tom, že jsou po vyučování
okrádány, doma vůbec nezmiňovaly.
Nezletilý podezřelý se svým jednáním v několika případech dopustil trestných činů vydírání a krádeže, pro které by dospělému pachateli hrozilo odnětí svobody do 3 let.
Vzhledem k tomu, že podezřelý nedovršil l5 let
věku, budou jeho skutky odloženy. Ty však
dále posoudí soud pro mladistvé a nezletilé,
který může nařídit kromě jiných výchovných
opatření i ústavní výchovu.
Také poslední případ, kdy dva nezletilí na náměstí v Krásné Lípě vyhrožovali nezletilému dí-

těti, že ho podřežou a pobodají, když jim nedá
peníze, v současné době řeší Služba kriminální
policie a vyšetřování v Rumburku. Tam byl z obvodního oddělení v Krásné Lípě i s ostatními případy předán. I ten bude po odložení předán
soudu pro mladistvé a nezletilé k posouzení.
Alarmující však je skutečnost, pro jaké malé
částky jsou nezletilí ochotni trestnou činnost
páchat. Nejnižší činila 4O,- Kč, nejvyšší 170,Kč. Další zarážející je fakt, že k oznámení na
policii došlo asi po měsíci, to však podezřelý
většinu z výše popsaných skutků už spáchal.
Nyní policie provádí opatření, kdy službu konající policista v době končící výuky v místě
koná obchůzku k zamezení páchání další
trestné činnosti na dětech.
(mjr. František Švejda, vedoucí oddělení)

Sluneãné poãasí pﬁichystalo bezvadnou kulisu pro oslavy Dne Zemû
Hrad z tetrapakových krabic vyrostl v sobotu dopoledne na Křinickém náměstí
v Krásné Lípě. Svou zásluhu na tom měli nejen
stavitelé z ekoklubu Ledunka a členové oddílu Ranger, kteří poctivě sbírali stavební materiál, ale i návštěvníci sobotních oslav Dne
země, kteří dobrovolně zaplatili vstupné v podobě potřebných nápojových krabic.
„Z nich jsme postavili hrad dlouhý přes tři
metry a jeho věž čněla do výšky dvou metrů,”
uvedla Jarmila Vrtílková z obecně prospěšné
společnosti České Švýcarsko a dodala, že na
jeho stavbu bylo potřeba přes tisíc tetrapakových krabic a na stavbě pracovalo osm lidí
více než čtyři hodiny.
Stavba hradu ovšem byla jen jedinou, ač
největší sobotních akcí, kterými Krásná Lípa
oslavila Den země. Krásnolipští dali letošním
oslavám zcela nový kabát, nejenže oslavy

přesunuli do centra města, ale připravili
i spoustu nových atrakcí a zábavy.
Předpověď počasí, která slibovala na víkend 23. dubna deště a nízké teploty, se nevyplnila a organizátoři oslav Dne Země, tedy
Český svaz ochránců přírody Tilia, České Švýcarsko, o.p.s., Správa Národního parku České

Švýcarsko a Město Krásná Lípa za podpory
Nadačního fondu Most Naděje, tak mohly
návštěvníkům Krásné Lípy nabídnout nepřebernou škálu možností, jak využít sobotní odpoledne k oslavě Dne Země. Oslav se zúčastnilo přes pět set lidí a největší zájem ze strany
dětí i rodičů byl o pohádku Dlouhý, Široký
a Bystrozraký v podání divadelní společnosti
DAMÚZA. Dalšími aktivitami pro děti byly soutěže o drobné ceny a sladkosti, během dne
bylo také možné si v připravených stáncích
vyzkoušet například výrobu obrazů z přírodnin nebo zhotovení vlastního erbu, a to vše za
hudebního doprovodu skupiny CL Band
z Varnsdorfu. Poděkování organizátorů patří
společnosti I.D.C. z Prahy za sponzorský dar
v podobě výrobků značky Sedita a společnosti EkoKom za sběrové pytle k třídění odpadů.
(Jakub Juda, ČSOP Tilia)
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Upozornûní
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 9. 5. 2005 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
12. 5. 2005 v Krásné Lípě.

dyÏ…
k
,
t
a
ûl
o d
CCo
dûlat, kdyÏ ...
... někdo ničí veřejnou zeleň?
Je-li nutný okamžitý zásah (jedná-li se
o vandalismus), volejte:
Policii České republiky, OO Krásná Lípa tel:
412 383 333, nejlépe 158.
V ostatních případech, při výkopech a jiných terénních pracích poškozujících zeleň,
se obraťte na: Odbor výstavby a životního
prostředí Městského úřadu v Krásné Lípě:
Tel.: 412 354 831 – Vladimíra Došková.

6. května 2005

Jaké bylo odpoledne pro Ïeny?
Dne 16. 4. pořádalo město Krásná Lípa
Odpoledne pro ženy. Asi tři desítky návštěvnic shlédlo asi dvouhodinový program sobotního odpoledne v kulturním domě
Krásné Lípy. Na programu viděli módní přehlídku dětského ošacení a kočárků od firmy
Baby Market, vystoupení tanečního kroužku
ZŠ Krásná Lípa a vystoupení Jany Horákové,
která vede úterní břišní tance v KD. Ta také
předvedla masáž obličeje spolu s paní Irenou Váchovou, která popisovala masáž
a vedla zajímavou přednášku na téma
aroma-kosmetika. Dále pak mohly ochutnat míchané nápoje od Štěpánky Kopsové
a vidět práci Martiny Kolářové, která přichy-

SPOZ blahopﬁeje
všem krásnolipským matkám u příležitosti Dne matek k jejich svátku.
Zvlášť si však členové Sboru pro občanské záležitosti si dovolují poblahopřát paní Marii
Dvorské, která se narodila v roce 1913. Je nejstarší ženou v rodině, kde je k dnešnímu dni
už pět generací žen, nejmladší ženou v rodině pak je roční Terezka.

Sportovní areál
je opût otevﬁen

Novinky ve
Sportovním areálu

Od 1. 5. opět slouží veřejnosti sportovní areál
Českého Švýcarska.
Otevírací doba sportovní areál a Hauserka:
květen – říjen; Po – Pá 13 – 21 hod., So – Ne,
svátek a prázdniny 9 – 21 hod., tělocvična:
Po – Pá 16 – 21 hod., So – Ne 9 – 21 hod.
tel. na správce sportovního areálu:
Vlastimil Šmalcl 608 522 871

- Pokud si zakoupíte permanentku nebo klubovou kartu na sportovním areálu, pak
k ní nově získáte zdarma Krásnolipský bloček.
- Využijte možnosti umístit ve sportovním areálu reklamní panel vaší firmy. Reklamní panel
o rozměru 2 x 1 m . V ceně ročního poplatku
je nově jedna permanentka a Krásnolipský
bloček.

Tradiãní symbol jara zdobí
krásnolipské námûstí
Tradiční symbol jara, staročeskou májku,
vztyčili v předvečer 1. května na krásnolipském náměstí členové folklórního souboru
Lužičan spolu s místními hasiči. Po vztyčení
máje, jejíž špička byla ozdobena pestrobarevnými pentlemi, členové souborů Lužičan
a Křiničánek všem přítomným divákům zahráli, zazpívali a zatancovali. Po předvedené veselici se všichni ve společném průvodu odebrali
k připravené
čarodějnické
hranici a připomněli si další
živý zvyk pálení
čarodějnic.
Po
veselici
však tentokrát
krásnolipští
chlapci nemířili
do postelí, ale
pod
májku,
kterou pečlivě
hlídali.
„Poslední dva roky
nevydržela do
druhého dne,
tentokrát si ji
ohlídáme,”

stala květiny a dala dobré rady k jejich pěstování. Příjemným odpolednem provázel
Mirek Vais.

řekla vedoucí souboru Naďa Semelková.
Dodala ale, že nikdy jim májku neukradli
znalci tradic, ale prachobyčejní vandalové.
„Prostě ji jen uřízli, kdyby znali tradice, nechali by nám ji vykoupit,” podotkla Naďa
Semelková. Tentokrát se však ponocování
členům souboru vyplatilo, májka ještě na
krásnolipském náměstí stojí.
(vik)

Inzerce

VÝZVA
Ve středu 13. dubna kolem
18. hodiny se v okolí plaveckého bazénu zaběhl 2 letý
yorkshirský teriér slyšící na
jméno Endy. Měl černý kožený
obojek s červeným kostkovaným šátečkem. Pejsek měl čerstvě upravenou srst, na hřbetě
a krku byl ostřihán nakrátko,
na spodní části těla a na nožičkách měl srst delší. Hřbet, boky
a krk má tmavě šedý, hlavičku
a nožičky hnědobéžové.
Pokud informace o pejskovi
povedou k jeho nalezení, nabí zíme odměnu ve výši 2000,- Kč.
Informaci předejte prosím
b u ď n a t e l . 7 2 4 012 5 4 1 n e b o
412 333 7 2 5 , p ř í p a d n ě d o
plaveckého bazénu.
Zvláštní znamení: chvilkami běží
po třech, ulevuje levé zadní
nožičce.
Upozorňujeme, že pejsek není
úplně zdráv, musí brát léky!
Děkujeme Macháčkovi,
K.Světlé 232/6, Rumburk
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RÛzné
- Turisté připravují letní setkání. Už podruhé
si na radnici v Krásné Lípě dali dostaveníčko turisté se zástupci dalších organizací, aby naplánovali celostátní letní setkání turistů, které se v příštím roce
uskuteční právě v Krásné Lípě. Podle
předsedy pořádající turistické organizace
Václava Hiekeho je nejvyšší čas, aby na
přípravě turistického srazu začali pracovat, neboť nejnáročnější ji bude zajistit po
stránce ekonomické. Proto také krásnolipští turisté požádali o spolupráci jim nejbližší krásnolipský městský úřad a Správu
Národního parku České Švýcarsko, stranou ovšem nenechají ani své německé
kolegy.
– P a m á t k o v á z ó n a D l o u h é h o D o l u . Od
1. 1. 2005 začala platit státní vyhláška
o památkové zóně Dlouhý Důl. Oblast památkové zóny se dotýká části Kyjova,
prakticky celého Dlouhého dolu, části Vlčí
Hory a osady Sněžné. Obyvatelé a vlastníci objektů, které jsou umístěny v této památkové zóně, mají od nového roku další
starost – jakékoli stavební práce či úpravy,
jiné činnosti jako např. terénní úpravy, kácení stromů apod. musí zkonzultovat na
Městském úřadě v Rumburku, na úseku
státní památkové péče. Formuláře žádosti
o stanovisko ochrany z hlediska památkové péče jsou k dispozici na Městském
úřadě v Krásné Lípě, odboru výstavby, investic a ŽP, kde vám budou v případě potřeby podány další informace a kde můžete nahlédnout i do grafického
vyznačení památkové zóny. Mapka se
znázorněním oblasti zahrnuté do památkové zóny je i zveřejněna za úřední desce
Městského úřadu v Krásné Lípa.
- První pohledávka byla postoupena vy m a h a t e l i . První pohledávka, kterou se
dlouhodobě městu nepodařilo z dlužníka
vymoci, byla postoupena společnosti
PROFI-CZ. Dlužník nerespektoval splátkový
kalendář, rozhodnutí okresního soudu, nezabraly ani návštěvy vymahačské firmy.
Na základě smlouvy mezi městem a společností Profi-CZ mu bude zabaven a vydražen majetek. Tak se dlužníkovi dluh navýší nejen o náklady řízení, ale také
o náklady na exekuci majetku a odměnu
společnosti. Ze zabaveného a vydraženého majetku bude městu uhrazeno 77%
pohledávky.
- Komunitní plán získal cenu kvality. Kolektiv spolupracovníků ze Šluknovského výběžku, který vypracoval Komunitní plán
Šluknovského výběžku spolu s Katalogem
sociálních služeb, získal cenu ministra
práce a sociálních věcí za komplexní přístup regionu k sociálním službám. Katalog, který spatřil světlo světa letos v lednu,
slouží široké veřejnosti k orientaci v poskytovaných sociálních službách na Šluknovsku a navíc je seznamuje s jejich rozsahem, možnostmi a kvalitou. Katalog
sociálních služeb je k nahlédnutí na městském úřadě a v lékařských ordinacích.

strana 5

Pozvánky
Zveme všechny maminky v neděli
8. května od 15.00 hodin do kulturního
domu Krásné Lípy, kde město Krásná Lípa
pořádá DEN MATEK. Odpolednem provází
houslista František Lamač.
PROF. AUGUST STRADAL, hudební peda gog a skladatel
se narodil 17. května 1860 v Teplicích v Čechách. Jeho otec byl advokátem a členem městské rady. August Stradal absolvoval klasické gymnázium v Litoměřicích
a hudební konzervatoř ve Vídni, jeho lektory byli: profesoři Anton Door, Theodor
Lescheticky a světoznámý mistr Anton
Bruckner. Mladý umělec odešel 20. září
1884 do Výmaru a stal se stálým žákem
světoznámého hudebního skladatele
Franze Liszta, kterého doprovázel v letech
1885 a 1886 do Budapešti a Bayreuthu.
Po návratu do Teplic pracoval A. Stradal
jako profesor hudby do roku 1890. Ve 30.
letech se v Krásné Lípě oženil s Rosou Zweigeltovou, zde se také trvale usídlili. Profesor Stradal byl velkým zastáncem hudebních děl Franze Liszta a uměleckým
zpracovatelem skladeb Antona Brücknera,
v jehož Uměleckém svazu se sídlem v Litoměřicích působil až do sklonku svého života. August Stradal byl tvůrcem několika
literárních děl, jako např. Vzpomínky na
Franze Lista, Malý svaz apod., která vyšla
v nakladatelství Paula Haupta v Bernu
v roce 1929. V roce 1928 se August Stradal
stal laureátem čs. Státní ceny.
Prof. August Stradal zemřel 13. března 1930
v Krásná Lípě. Pochován je v rodinném
hrobě Zweigeltových v Krásném Buku.
Dne 12. května 2005 v 16.30 hodin Vás
zveme k položení květin u pomníku hudebního skladatele Augusta Stradala (Pražská
ulice u sportovního areálu) a na k o n c e r t
žáků a učitelů Základní umělecké školy
Varnsdorf V e s t í n u A u g u s t a S t r a d a l a . Koncert se uskuteční v kulturním domě od
17.00 hodin. Koncert, který varnsdor fská

ZUŠ připravila, připomene 145. výročí narození Augusta Stradala – hudebního skladatele a pedagoga, který žil a zemřel
v Krásné Lípě.
Spolek přátel Krásnolipska a Klub českých
turistů Krásná Lípa pořádají V z p o m í n k o v é
s e t k á n í u h r o b u A u g u s t a S t r a d a l a na hřbitově v Krásném Buku dne 17.5. 2005. Sraz
účastníků je v 16.00 hodin na Křinickém náměstí, odkud se procházkou dojde na hřbitov, tam položíme květiny a vrátíme se
zpět do Krásné Lípy.
Svátek folklóru. V sobotu 14. 5. od 14 hodin
na náměstí před hotelem Beseda nebo
uvnitř (podle počasí) připravuje Lužičan
akci k 15 letům vzniku Folklorního sdružení
ČR. Je to vůbec první ročník a měl by se
měl stát tradicí, která by se měla konat
každý druhý týden v květnu ve všech městech a obcích, ve kterých mají členské
soubory folklorního sdružení sídlo.
S e v e r n í s t o p o u . 29. ročník turistického pochodu v sobotu 14. května 2005 pořádá
Klub českých turistů z Dolní Poustevny.
START: Dolní Poustevna, turistická chata za
hřištěm mezi 7.30 a 10.15 hodinou, start
krátkých tras 3, 5, 8 km: 8.30 – 10.15 hod.
Startovné: děti 15,- Kč, dospělí 25,- Kč.
ODMĚNA: Hezké zážitky na trase, zajímavá
„razítka” na kontrolách, v cíli odměna pro
3 nejmladší a 3 nejstarší účastníky, pro
všechny pamětní list a upomínkový předmět. V cíli také na účastníky bude čekat
country skupina Srdíčko, výstava o historii
Severní stopy. Ukončení pochodu v 18.00
hod. INFORMACE: Ing. Jaroslav Leksa, tel.
412 315 903, e-mail: leksa@centroflor.cz.
V a l n á h r o m a d a . Ve čtvrtek 26. 5. se
v Děčíně na Střelnici uskuteční Valná hromada OS ČSTV. K účasti jsou vyzývány
všechny TJ a SK ze Šluknovského výběžku,
neboť se jedná o volební valnou hromadu
na další čtyři roky. Za Šluknovský výběžek
kandidují Jaroslav Frolík, Milan Kořínek, Jaroslav Gross a Zbyněk Šimák.

Slavnostní setkání v rámci
oslav Dne Zemû
V sobotu 23. dubna uspořádala obecně
prospěšná společnost České Švýcarsko
v rámci celosvětových oslav Dne Země
slavnostní setkání, kterého se zúčastnili především významní hosté a zástupci partnerských organizací s nimiž společnost spolupracuje. Prezentaci o vývoji a činnosti
obecně prospěšné společnosti od jejího
vzniku v roce 2001 až po současnost shlédl
v rámci programu mezi jinými i primátor
města Ústí nad Labem Petr Gandalovič, senátor děčínska Josef Zoser, starosta města
Krásné Lípy Zbyněk Linhart, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Zdeněk Patzelt a v neposlední řadě i předseda Českého svazu ochránců přírody Tilia Jan Eichler.
“Posláním naší nevládní neziskové organizace je přispívat k šetrnému rozvoji Čes-

kého Švýcarska,” řekla v úvodu slavnostního setkání manažerka komunikace společnosti Dana Štefáčková. „Zaměřujeme se
na ochranu životního prostředí formou přípravy a realizace tuzemských i mezinárodních projektů, pozitivní prezentaci Českého
Švýcarska - vydáváme publikace, máme
internetové stránky www.ceskesvycarsko.cz,
provozujeme informační střediska Národního parku v Krásné Lípě, Jetřichovicích,
Chřibské a ve Hřensku a také se věnujeme
ekologické osvětě a výchově především
na školách,” dále upřesnila Dana
Štefáčková.
Na závěr si všichni hosté prohlédli zrekonstruované prostory v bývalém Domě služeb, kde nově od dubna obecně prospěšná společnost České Švýcarsko sídlí.
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Mistrovství kraje – Ïákynû
V sobotu 16. dubna se ve varnsdorfské
sportovní hale konalo otevřené mistrovství
kraje starších žákyň v zápase ve volném
stylu. Mimo krajská družstva se tohoto mistrovství zúčastnila i družstva Hradce Králové,
Plzně a Kladna. Konkurence pro naše děvčata více jak vynikající. Utkání to byla skutečně více jak vynikající. Bojovalo se o postupová místa na mistrovství republiky, které
se koná ve dnech 7. – 8. května v Brně.
Přímý postup si vybojovala děvčata, která
se umístila na 1. – 3. místě.

Umístění krásnolipských děvčat:
37 kg
48 kg
57 kg
57 kg
70 kg

1. místo
1. místo
3. místo
4. místo
1. místo

Ferencová Markéta
Bartoňová Šárka
Lesová Iveta
Procházková Dana
Žitníková Dana

Doufáme a přejeme našim děvčatům, aby
podobných úspěchů dosáhly i na mistrovství České republiky.

5. roãník vûdomostní soutûÏe
Za poznáním âeského ·v˘carska
Téma: České Švýcarsko včera a dnes
U příležitosti Dne Země a 5. výročí založení
Národního parku České Švýcarsko vyhlašuje
Správa NP České Švýcarsko 5. ročník vědomostní soutěže „Za poznáním Českého Švýcarska”, která je tentokrát zaměřena na všeobecné znalosti o Národním parku. Celkem
20 kvízových otázek, u kterých si můžete vybrat vždy jen jednu ze tří nabízených odpovědí, vás zavede do dávné historie Českého
Švýcarska, do fascinujícího a unikátního
světa živé i neživé přírody a dotkne se také
otázky, jak vlastně takový národní park funguje a jaké jsou jeho „radosti i strasti”.
Otázky naleznete na internetových stránkách Správy NP (www.npcs.cz), v informačních střediscích Národního parku a na dalších
místech. Uzávěrka soutěže je 21. října 2005.

Na vylosované autory správných řešení čekají samozřejmě zajímavé ceny, které do
soutěže věnovala Správa NP České Švýcarsko, Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky a Správa CHKO Labské pískovce. Takže s chutí do toho!!! Své odpovědi, označené heslem „VĚDOMOSTNÍ
SOUTĚŽ”, zasílejte na adresu: Richard Nagel,
Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, 407
46 Krásná Lípa nebo e-mailem na adresu
r.nagel@npcs.cz. Vaše případné dotazy zodpovíme a podrobnější informace podáme
také na telefonním čísle 412 354 048 nebo
412 354 050.
Pozn.: kvízové otázky vám zašleme na vyžádání e-mailem.
Richard Nagel,
Správa NP České Švýcarsko

Mateﬁské centrum Rybiãka zve k náv‰tûvû
Milé maminky a nejen maminky, rádi bychom se s vámi podělili o pár novinek z našeho centra. Mateřské centrum Rybička
funguje již třetím rokem a má otevřeno čtyřikrát týdně pro Vás a Vaše děti. Možná se
ptáte: „Co to vlastně to centrum je?” Mateřské centrum je otevřeným místem pro
maminky na MD (ale i pro tatínky, babičky,
dědečky,..) a jejich děti, je místem prvních
vrstevnických kontaktů pro děti a „přestupní stanicí” do předškolního zařízení, je
místem nových přátelských setkání s lidmi,
kteří mají podobné životní „radosti i starosti”
a v neposlední řadě je také místem, kde
jsou všichni vítáni. Pro pohodu všech máme
nové otvírací hodiny podle věku dětí:
MIMIŇÁCI – pondělí 9.30-11.00 hod pro maminky s dětmi od narození do 1,5 roku.
R Y B I Č K Y – středa a pátek 9.00-12.00 hod
pro maminky s dětmi od 1,5 – 3 let.

Den otevﬁen˘ch dveﬁí
pﬁilákal i ‰koláky
Prohlédnout si sídlo Správy Národního parku
České Švýcarsko v Krásné Lípě si v sobotu dopoledne přišla asi stovka návštěvníků včetně
jedné školní výpravy ze Základní školy v Dolním
Podluží. Den otevřených dveří, kdy si návštěvníci mohli budovu prohlédnout od sklepa až po

DĚTI ŠKOLKOU POVINNÉ – úterý 16.00-18.00
hod pro maminky s dětmi od 3 let.
Novou službu, kterou maminkám nabízíme
jsou Masáže kojenců a dětí.
MASÁŽE KOJENCŮ – pondělí 8.45-9.30hod.
MASÁŽE DĚTÍ – každý sudý čtvrtek od 15.30
hod (po domluvě možnost masáží pro nedonošené děti a postižené děti).
V rámci MC Rybička se nyní buduje nový
venkovní dětský koutek, který bude přístupný pro všechny maminky a děti MC
v době otevření MC.
A kde nás najdete? Na adrese:
Communio,
Tyršova 1232 (u kostela u divadla),

âeské ·v˘carsko o.p.s.,
Správa Národního parku âeské ·v˘carsko a SMART PC
vyhla‰ují pro Ïáky základních ‰kol
TÉMA:
Víte, jak se nakládá s odpady ve va‰em mûstû?
Kam popeláﬁi vyváÏejí obsah popelnic a kontejnerÛ.
Máte v okolí nûjakou spalovnu odpadÛ?
Jsou u vás ve mûstû kontejnery na tﬁídûn˘ odpad?
Kolik odpadÛ se vyprodukuje ve mûstû?
Proã bychom mûli odpady tﬁídit?
Kde v‰ude ve va‰em okolí jste narazili na ãernou
skládku?
Vytvoﬁte prezentaci v programu Power Point, která by
pomohla obãanÛm Va‰eho mûsta zorientovat se v
problematice odpadÛ a ukázala jim zpÛsoby ‰etrné k
Ïivotnímu prostﬁedí.
HODNOTÍCÍ KRITERIA: OBSAH, FORMA A DESIGN
NEJLEP·Í PRÁCE BUDE ODMùNùNA POâÍTAâEM
OD FIRMY:

V kaÏdé práci, prosím, uveìte:
NÁZEV DÍLA, JMÉNO, P¤ÍJMENÍ A VùK AUTORÒ,
ADRESU ·KOLY
(Neúplnû oznaãené práce budeme nuceni
vyﬁadit ze soutûÏí)
Takto oznaãené CD s Va‰í prezentací
nám za‰lete na adresu:
âESKÉ ·V¯CARSKO O. P. S., MASARYKOVA 1094/4,
407 46 KRÁSNÁ LÍPA
UZÁVùRKA SOUTùÎE 21. ¤ÍJNA 2005!!!
BliÏ‰í informace na tel. ã.: 412 383 246,
e – mail: jarmila.vrtilkova@ceskesvycarsko.cz
Práce se vracejí na vyÏádání a mohou b˘t se svolením
autora vyuÏity vyhla‰ovateli
k dal‰ím úãelÛm SPO.

Hledá se jméno
turistického maskota
- oprava

tel.: 412 370 764,
email: communio@varnsdorf.cz,
www.communio.tk,
kontaktní osoba: Martina Solloch

Krásnolipští
turisté hledají
jméno
pro
maskota letního srazu turistů. Ten se
v Krásné Lípě
uskuteční
v srpnu 2006.
Na obrázku je
maskot, kterého vytvořil
Leoš
Konáš
z Benešova nad Ploučnicí, jméno ale zatím
nemá. Pomoc s jeho nalezením nechávají
na lidech z krásné lípy. Své náměty můžete
zasílat
adresu
Vikýře
buď
na
podatelna@krasnalipa.cz
nebo
sarkapeskova@centrum.cz. Vítězný návrh
bude odměněn.

nejvyšší patra již potřetí připravila Správa národního parku České Švýcarsko a Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.
Společnými silami pro své hosty připravili
pestrý program, který je seznámil nejen s krásami, přírodou a historií parku. “Vedle toho měli
příležitost nahlédnout i do činnosti pracovníků
správy a seznámit se s konkrétní prací
ochránce přírody národního parku,” řekl Ri-

chard Nagel z oddělení veřejných vztahů a informatiky.
Chybět nemohla ani zajímavá výstava velkoplošných fotografií Českého Švýcarska, promítaly se diapozitivy a povídalo o přírodě. Lidé si se
zájmem prohlédli i ukázky z geologických a zoologických sbírek. Děti zase lákala výstavka dětských prací, nahlédly do činnosti oddílu Ranger,
připravena pro ně byla i řada soutěží a her.

VIKÝŘ, KRÁSNOLIPSKÝ PŮLMĚSÍČNÍK, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459, šéfredaktor Šárka Pešková. Adresa redakce: Městský úřad
Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412 354 820. Příspěvky a inzerci přijímá MěÚ Krásná Lípa. Sazba: Ondřej Hořeňovský, tisk: Tisk Krásná Lípa, s. r. o.
Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.
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USNESENÍ

z 57. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa, které se konalo dne 21. dubna 2005
1. Centrum NP ČŠ I
Usnesení RM č. 57 - 01
RM vybírá a schvaluje nabídku ing. Josefa Bečváře, firma
Agstin Děčín, na zajištění inženýrské činnosti (stavebního dozoru) a souvisejících činností na stavbu Centrum NP České
Švýcarsko I dle předloženého znění. RM ukládá starostovi
města uzavřít příslušnou smlouvu o dílo.
2. Rušení veřejně prospěšných prací
Usnesení RM č. 57 - 02
RM bere na vědomí omezování veřejně prospěšných prací
a příspěvků na podporu zaměstnanosti od Úřadu práce a
ukládá starostovi města zaslat ministrovi MPSV ČR nesouhlasný dopis.
3. Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 57 - 03
RM schvaluje uzavření Smlouvy o národní spolupráci mezi
partnery: město Krásná Lípa, České Švýcarsko o. p. s., Agentura Pondělí o. s. a Úřad práce k projektu „Komunitní centrum Českého Švýcarska” dle předloženého návrhu pro Akci
2 a 3.
4. Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 57 - 04
RM schvaluje uzavření Smlouvy o mezinárodní spolupráci
mezi partnery: ČR (Krásná Lípa), Velká Británie (Birmingham),
Německo (Passau), Rakousko (Vídeň), Maďarsko (Füzesabony) k projektu „Komunitní centrum Českého Švýcarska”
dle předloženého návrhu pro Akci 2 a 3.
5. Komunitní plán soc. služeb ve Šluknovském výběžku
Usnesení RM č. 57 - 05
RM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku v předloženém znění k realizaci.
RM pověřuje odbor majetkový a civilně správní MěÚ Krásná
Lípa ke spolupráci s odborem sociálních služeb a zdravotnictví MěÚ Rumburk a s koordinátorem komunitního plánování.
II. Došlá pošta
6. Prodej pozemků
Usnesení RM č. 57 - 06
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
st.p.č. 12; k.ú. Kyjov u Krásné Lípy; o výměře 148 m2
p.p.č. 51; k.ú. Kyjov u Krásné Lípy; o výměře 1190 m2
p.p.č. 52/2; k.ú. Krásná Lípa; o výměře 71 m2
7. Prodej pozemků
Usnesení RM č. 57 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej nově vzniklých p.p.č.
1133/5 o výměře 1 m 2, p.p.č. 1133/7 o výměře 4 m 2, p.p.č.
1133/9 o výměře 4 m2, p.p.č. 1133/10 o výměře 25 m2, p.p.č.
1133/11 o výměře 75 m2, vše k.ú. Krásný Buk a p.p.č. 3064/9
o výměře 5 m 2, p.p.č. 3064/10 o výměře 18 m 2, p.p.č.
3064/11 o výměře 14 m 2, p.p.č. 3064/12 o výměře 10 m 2,
p.p.č. 3064/15 o výměře 6 m2, p.p.č. 3064/16 o výměře 2 m2,
p.p.č. 3064/17 o výměře 32 m 2, p.p.č. 3064/18 o výměře 2

m2, p.p.č. 3064/19 o výměře 3 m2, p.p.č. 3064/20 o výměře 4
m 2, p.p.č. 3064/21 o výměře 1 m 2, vše k.ú. Krásná Lípa Povodí Ohře s.p. Chomutov za účelem majetkoprávního vypořádání toku Křinice za cenu 6.270,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
8. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 57 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 661 o výměře
105 m2 (nově vzniklá p.p.č. 661/2), k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Oldřichu Janíkovi, bytem Krásná Lípa,
Nerudova 634/31 za cenu 20,– Kč/m 2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
9. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 57 - 09
RM doporučuje ZM neschválit prodej p.p.č. 1062 o výměře
4221 m 2, k.ú. Studánka u Rumburku Luďku Opočenskému,
bytem Varnsdorf, Kmochova 3023 z důvodu zachování pozemku v majetku města.
10. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 57 - 10
RM doporučuje ZM neschválit prodej p.p.č. 496/1 o výměře
6789 m2 a p.p.č. 493/1 o výměře 1240 m2, vše k.ú. Krásný Buk
Paulu Zellmanovi, bytem Praha 5, Zborovská 497/50 do doby
vypracování lesního hospodářského plánu.
11. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 57 - 11
RM s ohledem na nabídnutou symbolickou cenu doporučuje ZM neschválit prodej p.p.č. 403/1, k.ú. Krásná Lípa firmě
Kámen a ztvárnění s.r.o. Krásná Lípa, Pražská 264.
12. Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 57 - 12
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p.p.č. 496/1; k.ú. Krásný Buk; o výměře 6789 m2
p.p.č. 493/1; k.ú. Krásný Buk; o výměře 1240 m2
p.p.č. 345/4; k.ú. Krásná Lípa; o výměře 160 m2 (část)
p.p.č. 345/7; k.ú. Krásná Lípa; o výměře 160 m2 (část)
13. Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 57 - 13
RM schvaluje pronájem části p.p.č. 403/1 o výměře 1400 m2,
k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení staveniště a doplňkových
ploch k objektu čp. 264, Krásná Lípa firmě Kámen a ztvárnění s.r.o. Krásná Lípa, Pražská 264 za cenu 6,- Kč/m2 za rok.
14. Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 57 - 14
RM neschvaluje pronájem části p.p.č. 403/1, k.ú. Krásná Lípa
MUDr. Antonu Olejárovi, bytem Krásná Lípa, Frindova 5 z důvodu pronájmu jinému zájemci.
15. Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 57 - 15
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2002/23/15-197
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uzavřenou s Martinou Cempírkovou, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1092/2a na pronájem části p.p.č. 345/4 a části
p.p.č. 345/7, vše k.ú. Krásná Lípa dohodou ke dni 30. 4. 2005.
RM vyzývá žadatelku k úhradě závazků vůči městu.

RM odstupuje podle čl. III. od smlouvy na pronájem st.p.č. 12
o výměře 137 m2 a části p.p.č. 51 o výměře 741 m2, vše k.ú.
Kyjov u Krásné Lípy mezi městem Krásná Lípa a JUDr. Josefem Zahrádkou, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1090.

16. Nebytové prostory
Usnesení RM č. 57 - 16
RM schvaluje nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu Křinické náměstí 6/11 mezi městem Krásná Lípa a sdružením podnikatelů Mgr. Simoně Brodinové a Ireně Faltové
(Venezia, s.r.o.) dle předloženého návrhu.

RM odstupuje podle čl. V. odst. IV. od smlouvy o nájmu pozemku č. 2003/23/15-503 na pronájem části p.p.č. 51 o výměře 200 m 2, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy mezi městem Krásná
Lípa a Drahomírou Streitovou, bytem Ramsberg-Pleinfeld,
Sonnenstrasse 1.

17. Smlouva s OSA
Usnesení RM č. 57 - 00
- staženo z programu jednání
18. Nákup malotraktoru na TS
Usnesení RM č. 57 - 17
RM schvaluje kupní smlouvu č. 2005/33/19-83 mezi Městem
Krásná Lípa a firmou Agrozet České Budějovice a.s. na nákup malotraktorus kabinou YUKON W 5032 s příslušenstvím
do majetku města.
19. Provozování autobusové dopravy
Usnesení RM č. 57 - 18
RM projednala žádost Dopravního podniku Ústeckého kraje
a.s. se sídlem Lumiérů č.p. 1025, 152 00 Praha 5 o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní
dopravy na těchto linkách :
Rumburk - Krásná Lípa - Doubice
Varnsdor f-Dolní Poustevna-Rumburk-Česká KameniceDěčín-Ústí n.L.
Varnsdorf-Krásná Lípa-Brtníky-Mikulášovice-Dolní Poustevna
Dolní Poustevna-Mikulášovice-Rumburk-Děčín-Ústí n.L.
Varnsdorf- Jiřetín p. Jedl.-Rybniště-Krásná Lípa-RumburkVarnsdorf
a souhlasí s provozováním výše uvedených autobusových linek.
III. Různé
20. Exekuce majetku
Usnesení RM č. 57 - 19
RM schvaluje smlouvu o postoupení pohledávky města
Krásná Lípa za Karlem Mikanem, bytem Nezvalova 1821/21,
Litoměřice vč.dodatku k této smlouvě se společností PROFICZ, spol. s r.o., Anglické nábřeží 1, Plzeň.
21. Nebytové prostory
Usnesení RM č. 57 - 20
RM schvaluje úpravy nebytových prostor v objektu Masarykova 1094/4 (Dům služeb) v celkové hodnotě 72.318,- Kč.
22. Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 57 - 21
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č.
2003/23/15-077 na pronájem p.p.č. 661, k.ú. Krásná Lípa, nájemce Eva Šelmeková, bytem Krásná Lípa, Nerudova 6, kterým se mění výměra pozemku z 606 m2 na 501 m2.
23. Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 57 - 22

24. Přidělení finančního příspěvku z rezervy RM
Usnesení RM č. 57 - 23
RM schvaluje přidělení finančního příspěvku na činnost pro
oddíl TJ - řecko-římský zápas v celkové výši 4000,- Kč z rezervy RM na podporu zájmové činnosti dle pravidel pro přidělování příspěvků.
25. Finanční podpora Farní charity Rumburk
Usnesení RM č. 57 - 00
- staženo z programu jednání
26. Změna provozního řádu sportovišť
Usnesení RM č. 57 - 24
RM schvaluje změnu provozního řádu a ceníku sportovišť dle
předloženého návrhu.
27. Podání žádosti o dotaci
Usnesení RM č. 57 - 25
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt “Íčko v
Téčku” Nadaci Euronisa dle předloženého návrhu. Celková
částka projektu je 96tis.Kč, požadovaná dotace od Nadace
Euronisa je 25tis.Kč.
28. Návrh na pověření k uzavírání smluv
Usnesení RM č. 57 - 26
RM pověřuje místostarostku města Hanu Volfovou k uzavírání
smluv s distributory filmových kopíí, Intergramem a Ochranným svazem autorským.
29. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 57 - 27
RM schvaluje plán akcí kulturního domu na měsíc květen
2005 dle předloženého návrhu.
30. Kronika města
Usnesení RM č. 57 - 28
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně příloh za měsíc
březen 2005 předložený kronikářem města Ivanem Jaklem.
IV. Informace
31. RM dále projednala tyto informace:
- zamítnutí rozhodnutí o odvolání proti odvodu finančních
prostředků ze státního rozpočtu - DPS
- přehled nezaměstnanosti v okrese Děčín
- přehled prodejů objektů ve Vlčí Hoře a Zahradách
- pohledávky k rozpočtovým příjmům k 31.3.2005
32. RM dále projednala zápisy z těchto komisí:
- kulturní komise ze dne 5. 4. 2005
- sociálně zdravotní ze dne 12. 4. 2005

