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krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč
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Svût pﬁírody a lidí – Dny âeského
·v˘carska – 3. 9. 2005
Tradiční zářijová akce „Sraz majitelů motocyklů Čechie Böhmerland” na Křinickém náměstí, bude mít v letošním roce, díky podpoře našich partnerů, bohatý doprovodný
program, který se protáhne do pozdních večerních hodin. Pro milovníky přírody bude
připraven odborný seminář, turistické výlety
s průvodcem do národního parku nebo
promítání ekofilmů. Pro děti soutěže a hry,
vystoupení Michala Nesvadby nebo drobné
atrakce např. skákací žirafa. Mládež se
může těšit na některé superstar. Volejbalový
turnaj nebo řeckořímský zápas bude výzvou
pro sportovce. Řada dalších vystoupení,
stánků a výstav se objeví v nabitém celodenním programu, který zakončí koncert
skupiny Buty na náměstí. Některé hvězdy
programu v minulosti sotva vystupovaly ně-

kde v okolí, fanoušci za nimi většinou museli
cestovat desítky kilometrů. A my si je budeme moci vychutnat v Krásné Lípě.
Jisté je, že připravovaný program přiláká
do Krásné Lípy nejen stovky, ale počítejme
několik tisíc návštěvníků. Proto je třeba se na
akci dobře připravit. Organizace takto velké
akce, jakou Krásná Lípa ještě nezažila, si vyžádá řadu omezení pro tento den. Bude
např. celodenně uzavřeno náměstí a Pražská ulice až ke kinu a objížďkami regulován
průjezd Krásnou Lípou. Přípravě se věnuje
pracovní skupina, která přivítá konkrétní připomínky, tak aby akce proběhla ke spokojenosti krásnolipských i návštěvníků.
O dalších podrobnostech a připravovaném programu celé akce se dozvíte také
v dalších číslech Vikýře.
(HV)

Publikace o ‰kolách vznikla
v Krásné Lípû
Historie školství má další knihu. Tentokrát
vznikla v Krásné Lípě, jejím autorem je školský a kulturní pracovník Karel Jarolímek
a do života ji uvedl zástupce ředitele Pedagogického muzea Jana Amose Komenského v Praze František Morkes. „Kniha
představuje nejen historii školství v místě
jeho bydliště, ale v řadě případů zajímavě
a objevně nahlíží i do obecných otázek
a problémů školské historie,” řekl. Dodal, že
svou kvalitou kniha překračuje hranice regionu a doporučil by ji všem školám v republice. „Možnosti využití ve školách jsou naprosto nezpochybnitelné,” zdůraznil.
Letmý pohled ho historie školství v Krásné
Lípě ovšem není jedinou knihou, která byla
v krásnolipském domě kultury představena.
Karel Jarolímek zde představil i publikaci

věnovanou historii zdejší Pletařské školy.
„Před dokončením je i historie české menšinové školy a společně s dcerou dáváme
dohromady i historii sborového zpěvu ve
městě,” vyjmenoval autor.
(vik)

Pﬁístup na hﬁbitov na SnûÏné
Od července je opět možné používat
k přístupu na hřbitov na Sněžné původní,
pohodlnější cestu přes nádvoří kostela. Není
tedy nutné prostranství obcházet po schodišti v zadní části u lesa. Tato zásadní
změna vyplynula z jednání starosty města
Ing. Zbyňka Linharta s panem generálním
vikářem litoměřické římskokatolické diecéze

Karlem Havelkou a správcem farnosti
Sněžná paní Danou Patíkovou.
Zároveň je bezpodmínečně nutné respektovat zákaz vjezdu veškerých vozidel do
prostoru farnosti. K parkování vozidel je
možné používat vyhrazený prostor u přístupové komunikace.
(Jan Kolář)

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe
vyjde do 25. ãervence

Stradal se vrátil
do Krásné Lípy,
lidi to nezajímalo
V současné době probíhá 3. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu nejsevernějších Čech, který si mimo jiné za
svůj cíl klade objevovat neznámé skladatele našeho regionu. Druhý koncert
byl věnován Krásné Lípě a jejímu slavnému občanovi, jímž je hudební skladatel August Stradal. V Kulturním
domě města ho představilo Gassmannovo dechové kvarteto z Teplic, které
založili profesoři teplické konzervatoře
před šesti lety. S nimi vystoupila sopranistka Vanda Březinová z Prahy. Jejich
repertoár byl překvapivě bohatý - Mozart, Bach, Gassmann, Händel, Debussy, Dvořák, Smetana, J. Klička i současný skladatel Karel Bělohoudek.
Posledním skladatelem v programu byl
August Stradal, též teplický rodák, nyní
zapomenutý skladatel, připomínaný
spíše s osobou Franze Liszta. Uvedení
jeho díla bylo motivováno 145. výročím
jeho narození a 95. výročím jeho úmrtí.
Uvedení jeho skladeb nebylo jen vzpomenutím, ale i překvapením. Tři jeho
písně, upravené pro dechové nástroje
měly v této podobě světovou premiéru. Byl to výtečný muzikantský počin
a vpravdě umělecký zážitek. Opět se
zachtělo říci, proč je Stradal zapomínaný a proč jeho dílo, v depozitáři
rumburského muzea, stále čeká na
uvedení… A tak díky Gassmannovu
kvartetu se k nám aspoň symbolicky
vrací. Většina krásnolipských o tento zážitek však přišla, sál kulturního domu, jak
v těchto případech už bývá tradicí, zel
téměř prázdnotou.
(Ivan Černý)
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Upozornûní
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 4. 7. 2005 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
7. 7. 2005 v Krásné Lípě.
Následujicí svoz separovaného odpadu proběhne v pondělí 18. 7. 2005
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 21. 7. 2005 v Krásné Lípě.
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dûlat, kdyÏ ...
...se vám nelíbí, že majitel nechává
svého psa běhat po ulicích bez dozoru,
neuklízí po něm výkaly, pes ruší noční
klid svým štěkáním a vytím?
Obraťte se na příslušný městský, obecní
úřad nebo na policii.
Městský úřad Krásná Lípa, paní Došková
tel.: 412 354 820

Vlãíhor‰tí zaloÏili
novou tradici
Novou tradici se ve Vlčí Hoře snaží založit
občanské sdružení Nobilis Tilia. „Ve starých
knihách se uvádí, že na sv. Jana vystupuje
proud energie z nitra země a léčivé byliny
v té době sebrané mají zvlášť silný účinek.
A právě tato skutečnost nás inspirovala
k pravidelnému pořádání slavností ve Vlčí
Hoře,” vysvětlil jeden z organizátorů akce
Zbyněk Šedivý.
Během dvou dnů návštěvníci Svatojánských slavností bylin poznali nejen staročeská řemesla a pobavili se při bohatém
venkovním programu. Hlavním programem
ovšem byly přednášky určené jak odborníkům, tak i laikům a právě při nich se lidé
například dozvěděli, jak se pěstují léčivé
byliny, poznali různé typy masáží, módu
i kosmetiku. Venkovní program obohatilo
vystoupení hereček Květy Fialové a Nadi
Konvalinkové. „Naším přáním je, aby se
slavnosti staly tradiční společenskou událostí nejen obyvatel Vlčí Hory, ale celého
Šluknovského výběžku,” zdůraznil Zbyněk
Šedivý.
(vik)

Pozvání na víkendové Svatojánské slavnosti
přijali i herečky Naďa Konvalinková a Květa
Fialová.
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LoÀská vítûzka pﬁijede obhajovat
Už za tři dny se na silnicích Šluknovského
výběžku bude bojovat o vítězství ve světovém poháru. V předběžné startovní listině
mezinárodního cyklistického závodu žen je
zatím osmdesát jmen reprezentujících osm
států celé Evropy. Již tradičně se na start
postaví cyklistky z Německa, Holandska,
Polska, Švýcarska, Rakouska a Norska. „Letos nově by se na startu měla objevit šestka
cyklistek z Finska,” řekl ředitel závodu Jiří
Vích. Dodal, že chybět by samozřejmě neměly ani Češky.
Mezinárodní cyklistický závod žen Tour de
Feminin, který pořádá cyklistický klub
v Krásné Lípě odstartuje již příští čtvrtek
7. července a o vítězství se na silnicích
v okolí Krásné Lípy, německého Löbau
a polské Bogatynie bude bojovat až do neděle 10. července.
Na závodnice čeká téměř čtyři sta kilometrů rozdělených do pěti etap. Prvních
112 kilometrů zavede závodnice na silnice
Šluknovského výběžku. Boje o vítězství
v druhé etapě se odehrají v okolí Krásné
Lípy, poté se peloton přesune do polské Bo-

gatynie, kam pořadatelé situovali časovku
a na okruhy do německého Löbau. Poslední dějství pětietapového závodu se
odehraje opět na území České republiky
a to na trati dlouhé 100 kilometrů vedoucí
Labskými pískovci.
Podle ředitele závodu Jiřího Vícha by se
na startu závodu měla objevit i obhájkyně
loňského vítězství Němka Trixi Worack, chybět by neměla ani olympijská vítězka Judith
Arnd.
(vik)

Tour de Feminin
Trať závodu:
7. července: Okolo Šluknovského výběžku
111 km, start ve 13 hod v Krásné Lípě; průjezd mezi 15.25 a 15.42 hod., cíl na náměstí
mezi 15.55 a 16.16 hod.
8. července: Krásnolipské okruhy 113 km,
start 10 hod v Krásné Lípě; průjezdy mezi
10.43 a 10.48 hod., 11.26 a 11.36 hod., 11.49
a 12.01 hod., 12.11 a 12.27 hod., 12.34
a 12.53 hod., cíl v Jiříkově mezi 12.59
a 13.20 hod., vrchařské prémie na Vápence
mezi 10.39, 10.43, 11.22 a 11.31 hod., 11.44
a 11.57, 12.07 a 12.22, 12.30 a 12.47 hod. .

9. července: časovka 21 km, start 10 hod
Bogatynia Polsko
9. července: Okolo Löbau 89 km, start
16 hod. Löbau Německo
10. července: Labské pískovce 99 km, start
10,05 hod. Krásná Lípa, průjezd městem
mezi 10.27 až 10.29 hod., cíl na náměstí
mezi 12.44 a 12.59 hod. .
Slavnostní vyhlášení vítězů vždy tamtéž
ihned po dojezdu do cíle.
Bližší informace na plakátech nebo na
www.tourdefeminin.com

Rodí se amfiteátr u kina
Technické služby dokončují další etapu
budování amfiteátru u kina. V loňském
roce byl vymodelován val, který vytvoří základ budoucího hlediště nad kruhovým
pódiem a zároveň celý prostor oddělí od
okolí a částečně odizoluje i hluk z přilehlé
komunikace. Val plynule vychází z tělesa
nové hráze rybníku Cimrák. Vybudovaná
opěrná stěna ochrání vzrostlý jasan, nízký
plůtek, po doplnění dřevěnou ohradou
a bránou pro vjezd, celý areál uzavře.
Celý prostor je již kompletně ozeleněn tak,
aby keře měly před zahájením provozu
dostatek času narůst a umocnit izolační
funkci celého valu, Dominantou sadovnické úpravy jsou dvě vzrostlé korejské
borovice a jerlín japonský.
Pokud vše dobře půjde, v příštím roce se
dobuduje vnitřní prostor amfiteátru – lavice, pódium, schodiště a přilehlý kulturní
dům tak získá novou, zajímavou scénu.
Celé zákoutí společně s loni rekonstruovanou zatáčkou, kulturním domem, moderním sportovním areálem a hrází rybníka, která jako kolonáda propojuje střed

města s městským parkem, hřbitovem
a volnou přírodou, je velmi povedenou vizitkou města a svým vnímavým a aktivním
občanům umožní prožití mnoha příjemných okamžiků.
(Jan Kolář)

Rozbila se Vám lednička, pračka,
televize, video nebo si chcete
udělat jen radost ale nemáte tolik
peněz pohromadě?? Nevadí!
Zkuste TRIANGL jeden z největších splátkových prodejů na leasing i za hotové s dopravou
zdarma až do domu! Výhody pro
členy klubu. Na bližší informace:
Sabová Helga, Novákova 471/14,
Rumburk. Tel.: 412 331 360, 777
057 448
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RÒZNÉ
Letní olympiádu vyhrál Varnsdorf. Sedm smíšených družstev složených ze žáků prvních
až osmých tříd ZŠ mikroregionu Tolštejn bojovalo o prvenství v letní olympiádě Tolštejnského panství, které se zúčastnilo i družstvo
vyslané místní základní školou. Zlatou medaili
si nakonec z jiřetínského sportovního areálu
odvezli žáci reprezentující Varnsdorf, kteří se
nejenže nejlépe vypořádali s pěti tradičními
disciplínami i závěrečným přechodem přes
vodní příkop, ale navíc obhájili i loňské vítězství. Druzí skončili žáci z domácího Jiřetína
pod Jedlovou a třetí školáci z Rybniště.
Krásnolipští školáci skončili pátí.
Kontrola podnikatelů. Nedávno proběhla kontrola u fyzických osob oprávněných k podnikání a u právnických osob na území města
Krásná Lípa, jakým způsobem likvidují odpad.
Zkontrolováno bylo 78 organizací. Převážná
většina má likvidaci odpadu zajištěnou v souladu se zákonem o odpadech. A co hříšníci?
Bude jim doručeno oznámení s termínem
kontroly likvidace odpadu v jejich firmě.
Výstava fotografií zavítala na Grabštejn. Putovní výstava velkoplošných fotografií Českého Švýcarska fotografů Zdeňka Patzelta
a Václava Sojky zavítala na Státní hrad
Grabštejn nedaleko Liberce. Návštěvníci
Grabštejna ji tam budou moci shlédnout až
do konce července. Během srpna se pak
stejné fotografie objeví i v galerii na zámku
Kozel u Plzně a v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Upozornûní
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa upozorňuje ubytovatele na úhradu poplatku
z ubytovací kapacity a poplatku za rekreační pobyt za 1. pololetí roku 2005
v termínu do 10. 7. 2005.
Způsob platby buď v hotovosti v pokladně MěÚ Krásná Lípa s předložením
ubytovací knihy,
pokladní hodiny:
Po, Stř
8.00 - 11.30
12.00-16.30
Út, Čt
8.00 - 11.30
12.00-14.30
Pá
8.00 - 11.30
nebo bezhotovostně na příjmový účet
města Krásná Lípa č.109634816/0300,
kde variabilní symbol je identifikační číslo
ubytovatele, případ. variabilní symbol
přidělený správcem poplatků.

CA Magnolie Rumburk
Nabízíme báječné dovolené
v Chorvatsku (bus) a Bulharsku
(bus, letecky) za skvělé ceny!!
Čekají na Vás krásné písčité pláže pozvolna
se svažující do čistého moře,
široká nabídka výletů, sportů
a zábavných atrakcí. Pro děti
a seniory slevy!! Bližší informace
na uvedených kontaktech.
Tel.: 412 331 360, 777057 448,
E-mail: magnolie.rbk@volny.cz,
Internet: www.magnolie.aktualne.cz,
Osobně: Rumburk, Novákova 471/14
(nádražní kolonka)
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Fotografie zpﬁíjemÀují vstup na radnici
Vstup na radnici v Krásné Lípě zpestřují fotografie Ivany Adámkové. Výstava, kterou
autorka nazvala „..žijí mezi námi..” se věnuje
činnosti Agentury Pondělí ze Šluknova
a představuje především program podporovaného zaměstnávání, který agentura nabízí
již od roku 2001.
Na vystavených fotografiích jsou zachyceni
klienti Agentury Pondělí přímo na svém pracovišti v konkrétních firmách, které je
zaměstnávají. A krásnolipskou radnici si agentura k prezentaci fotografií vybrala i proto, že

jednomu z jejích klientů práci v minulosti nabídla, ale i proto, že by zde v budoucnu
měla vzniknout její pobočka. „Agentura Pondělí nabízí poradenství, pracovní asistenci
a sociální rehabilitaci osobám se specifickými
potřebami. Posláním agentury je poskytovat
podporu pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky znevýhodněni,” vysvětlila pracovnice
agentury Kamila Staňková.
Výstava v Minigalerii na schodech bude
k vidění až do konce července.
(vik)

Projekt ,,S T-klubem za poznáním”
podpoﬁí Nadace Euronisa Liberec
T-klub Krásná Lípa se účastní sbírky ,, Pozvedněte slabé”, kterou organizuje Nadace
Euronisa. T-klub se této sbírky zúčastní s projektem poznávacích aktivit pro sociálně
znevýhodněné děti ,, S T-klubem za poznáním”. Děti, pro které je projekt určen si zvětší
rozhled, zúčastní se výletů a exkurzí do míst,
kam by se jinak nedostali, poznají prostředí
odlišné od svých domovů a odnesou si
z těchto akcí poznání a dojmy, které budou moci využít ke zlepšení vlastního života.
Ze sbírky budou hrazeny tyto konkrétní
aktivity:
1. Poznávací výlet do Prahy spojený s prohlídkou sídla prezidenta.
2. Exkurze do koncentračního tábora v Terezíně.
3. Dle výnosu sbírky 1x měsíčně výlet do plaveckého areálu v Děčíně.
4. Poznávací výlet do Liberce spojený s návštěvou Botanické a Zoologické zahrady.
5.Výlet do SRN (Drážďany, Zwinger)
6. Dle výnosu sbírky další poznávací aktivity

(zámky, hrady, muzea, galerie apod.)
Pokud máte zájem přispět ke zlepšení života dětí v Krásné Lípě můžete - pokladnička naší sbírky je umístěna v Infocentru
na Křinickém náměstí.
Sbírka bude probíhat na území města
Krásné Lípy, zajišťovat ji budou členové
T-klubu dle podmínek stanovených a zajištěných Nadací Euronisa Liberec.
Patronem sbírky a projektu ,,S T-klubem za
poznáním” se stal starosta Krásné Lípy, Ing.
Zbyněk Linhart, kterému tímto za celý T-klub
děkuji.
(Jan Fiala, T-klub)

OZNÁMENÍ
Velice ráda Vám oznamuji,
že Kadeřnictví Šárka (naproti řeznictví
pana Pavlise) se vrací do pracovního
procesu. Těším se na Vaši návštěvu.
Zdraví
Šárka Hořenínová – Šmelhausová
Tel.: 607 127 706

Dobrovolní hasiãi rekapitulovali
Na tři desítky členů krásnolipského Sboru dobrovolných hasičů se sešly v sobotu 11. 6. 2005
na členské schůzi. To, že hašení požárů není zdaleka jedinou aktivitou členů sboru bylo patrné
z přednesených zpráv o činnosti. Odborný výcvik, školení a vzdělávání, brigádnická činnost,
práce s mládeží. To je jen stručný nástin rozsahu
aktivit sdružení. Slibně se rozvíjející spolupráce se
Základní školou na úseku práce s mládeží je nadějí do budoucna, že se bude dařit průběžně
doplňovat řady dospělých členů. A je zároveň
velmi pozitivní, že dětem je nabízena atraktivní
alternativa aktivního prožití volného času.
Rozsáhlá diskuze byla věnována i problematice financování a materiálového vybavení. Výjezdová jednotka, zřizovaná městem, je vyba-

vena na velmi dobré, takřka profesionální
úrovni. Je financována přímo z rozpočtu města.
Stav zásahové techniky odpovídá jejich stáří,
vozidla jsou průběžně udržována. Ostatní potřebný materiál je dle požadavků průběžně doplňován.
Finanční zajištění zbývajících složek sboru je zajišťováno prostřednictvím dotací města zájmovým organizacím, na činnost i na konkrétní
akce. Dalším podstatným zdrojem finančních
prostředků jsou hrazené služby městu, např. zálivka zeleně, pořadatelská činnost na kulturních
akcích apod.
Z přehledu plánované činnosti na další měsíce
je patrné, že hasiči rozhodně zahálet nebudou.
(Jan Kolář)

·kolní akademie vylidnila ulice Krásné Lípy
Do posledního místa zaplnila školní akademie
žáků Základní školy v Krásné Lípě zdejší kulturní
dům. Ten doslova praskal ve švech, když se na
umění svých školáků přišli podívat rodiče, prarodiče a také jejich kamarádi.
Na obnovené tradici školní akademie, kde se
již potřetí žáci školy předvádějí se svým talentem
a originálními nápady, se také blýskly děti ze
dvou krásnolipských mateřských škol. Ti všichni si
připravili nepřeberné množství humorných scének, písniček a tanečků. Co třída, to bylo origi-

nální vystoupení, při kterém se diváci bavili
a účinkující odměňovali mohutným potleskem.
30. června si naposledy došlo pro vysvědčení do
krásnolipské základní školy třicet žáků dvou devátých tříd. Ty ale nahradí čtyřicet šest prvňáků,
kteří právě na školní akademii převzali od odcházející elity školy štafetu v podobě obří tužky,
na níž jsou podpisy všech deváťáků. Obří putovní
tužka bude zdobit chodbu školy a každý rok na
ní přibudou podpisy dalších odcházejících žáků.
(vik)
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V potu tváﬁe pﬁedvedli, co to je spinink
V tropickém sobotním dopoledni se osm
dobrovolníků a dva cvičitelé tři hodiny potili na kolech, jen aby přihlížejícím lidem
představili spinink. Akce se konala na náměstí v Krásné Lípě a podle organizátorky
prezenční akce Aleny Jašíčkové šlo o první
akci svého druhu v republice. „Pokud vím,
nic podobného se pod širým nebem v republice a snad ani v Evropě ještě neuskutečnilo,” podotkla. Upozornila ale, že hovoří o českém spininku, který se od toho
klasického liší v tom, že cvičitel po celou

hodinu se svými svěřenci komunikuje
a povzbuzuje je.
Na krásnolipském náměstí dohromady
stálo deset kol. Osm, jich dopředu obsadili
přihlášení dobrovolníci, dvě kola organizátoři rezervovali pro veřejnost, ovšem i ta byla
po celou dobu plně vytížena. Mezi těmi,
kteří si přišli spinink vyzkoušet byl dokonce
i jeden muž. „Muži nejsou na hodinách spininku ničím výjimečným, v zimě jsem na
svých hodinám měla nejednoho cyklistu,”
podotkla Alena Jašíčková.
(vik)

Mapování po‰tolek
Poštolka obecná – Falco tinnunculus je jedním z našich nejběžnějších a zároveň nejmenších sokolovitých dravců. Asi každý z nás
měl možnost vidět, jak se vysoko nad polem
na místě třepotá, jakoby visela a trpělivě vyhlíží svou oběť. Právě tento způsob letu je pro
poštolku charakteristický. Tento dravec má
rozpětí křídel až 80 cm. Hlavní podíl jeho potravy tvoří drobní hlodavci (cca 85%), hmyz,
výjimečně loví i malé ptáky, čímž především
ve městech dokáže regulovat počty holubů.
Původním životním prostředím byla pro poštolku skalní města, dutiny stromů, řídké lesy.
S postupnou přeměnou krajiny se poštolky
začaly stěhovat i do městských aglomerací.
Tam pak hnízdí na římsách, v dutinách budov, na kostelních věžích, na továrních komínech, ale i na balkónech vysokých budov.
Na území města je zatím evidován výskyt
poštolek na třech místech, přímo v centru.
Pracovníci odboru technických služeb
v minulém týdnu asistovali při mapování výskytu poštolek na území Krásné Lípy. Ve spolu-

práci s ochránci přírody, za použití vysokozdvižné plošiny, nahlédli do jednoho z těžko
přístupných hnízd na městské budově, která
projde v brzké době kompletní rekonstrukcí.
Ve hnízdě jsou v současné době čtyři asi čtrnáctidenní mláďata, zatím závislá na potravě, kterou jim nanosí starostliví rodiče. Mláďata stávající hnízdo v nejbližší době opustí
a zahájí samostatný život.
(Jan Kolář)

Sportovi‰tû o prázdninách
Fotbalové hřiště – z důvodu údržby bude
travnaté fotbalové hřiště celý měsíc červenec mimo provoz. Platí zákaz vstupu na plochu. Tréninky fotbalistů budou probíhat na
škváře.
Tělocvična – v červenci a srpnu je tělocvična uzavřena.
Sportovní areál – v červenci a srpnu je prodloužena provozní doba areálu. Otevřeno

bude od 9.00 hod. do 21.00 hod. Telefon na
správce areálu 608 522 871.
Hauserka – provoz Hauserky zajišťuje
správce sportovního areálu. Děti ze základní školy, které mají prázdninovou průkazku, mají vstup zdarma.
Majitelé Krásnolipského bločku mohou
využít kupóny ke vstupu na sportoviště
zdarma.

Oznámení

lení v Ústeckém a Libereckém kraji. Proto
chceme otevřením nového pracoviště vyjít
vstříc cizincům žijícím na Šluknovsku, kteří
při vyřizování pobytu museli vážit dlouhou
cestu až do Děčína. Chceme tímto krokem zlepšit naše služby a především zlepšit
podmínky pro vyřizování pobytu všem cizincům, kteří chtějí legálně v České republice pobývat nebo pracovat.
Oddělení cizinecké policie Rumburk
Úřední hodiny - Pondělí a středa
vždy od 08.00 do 17.00 hod
Rolnická 1
408 01 Rumburk
tel.: 974 432 856

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám oznámit, že dnem
1. července 2005 otvíráme detašované
pracoviště Oddělení cizinecké policie
Děčín v Rumburku. Toto oddělení bude
sloužit všem cizincům a podnikatelům tzv.
šluknovského výběžku - tedy pro obce
z rozšířenou působností Varnsdorf a Rumburk a pro všechny obce šluknovského výběžku, které spadají do působnosti těchto
obcí.
Oddělení cizinecké policie v Děčíně je
jednoznačně územně nejrozsáhlejší oddě-

Krásnolipsk˘
bloãek
nabízí služby a slevy v celkové hodnotě až
1700 Kč za neskutečných 400 Kč! Ušetříte
1300 Kč!
Například:
- 17 čísel Vikýře
- 7 hodin internetu
- 78 Kč sleva na knihu České Švýcarsko
- 4 hodiny ve sportovním areálu
- 4 vstupenky do kina
2 vstupenky na rozhlednu Vlčí hora
4 městské akce v kulturním domě
2 vstupenky do Muzea Českého Švýcarska
10% sleva na ubytování v penzionu Křinice
2 nápoje v turistické chatě Kyjovanka
2 zmrzliny v cukrárně v domě U Frinda
4 nápoje v penzionu Vlčí Hora
4 nápoje v penzionu Krásný Buk
4 nápoje v penzionu Na Fakultě
2 multivitaminy v nápojce Tipsport
2 piva v Tipsport baru
Prodejci Krásnolipského bločku: Informační
středisko Nár. parku České Švýcarsko, Sportovní areál Českého Švýcarska, Městský úřad
Krásná Lípa

Solárium
– nově otevřeno
(Tipsport bar)
Pražská 13, Krásná Lípa
Provozní doba: Po – Ne
10.00 – 19.00 hodin
Rezervace na tel. čísle:
723 814 790

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 61. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa, které se konalo dne 16. ãervna 2005
I. Hlavní program
1. Úkoly z 16. zasedání zastupitelstva města
Usnesení RM č. 61 - 01
RM projednala úkoly vyplývající z 16. zasedání Zastupitelstva města a ukládá:
a) Zuzaně Mausové prověřit ve spolupráci s technickými
službami vedení kanalizace v Jugoslávské ulici
b) Haně Volfové připravit na 17. zasedání Zastupitelstva
města stručnou prezentaci projektu EQUAL
c) Zuzaně Mausové opakovaně vyzvat majitele rozpadajících se objektů na území města k jejich odstranění a
upozornit na tento stav stavební úřad
d) Zbyňku Linhartovi iniciovat ve vedení České Švýcarsko,
o. p. s. posílení propagace Krásné Lípy ve vydávaných
materiálech.
II. Došlá pošta
2. Prodej pozemků
Usnesení RM č. 61 - 02
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 52/1; k. ú. Kyjov; o výměře 1006 m2
p. p. č. 7; k. ú. Krásná Lípa; o výměře 342 m2
p. p. č. 8; k. ú. Krásná Lípa; o výměře 51 m2
p. p. č. 13; k. ú. Krásná Lípa; o výměře 115 m2;
p. p. č. 9; k. ú. Krásná Lípa; o výměře 223 m2
p. p. č. 12; k. ú. Krásná Lípa; o výměře 191 m2
p. p. č. 2799, k. ú. Krásná Lípa; část cca 120 m2
3. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 61 - 03
RM ve smyslu usnesení ZM č. 22 - 10/2001 doporučuje ZM
schválit prodej p. p. č. 831 o výměře 132 m 2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Romanu Staňkovi, bytem
Varnsdorf, Pražská 2801, za cenu 6.600 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
4. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 61 - 04
RM ve smyslu usn. ZM č. 24 - 20/2001 doporučuje ZM
schválit prodej p. p. č. 50/3 o výměře 35 m 2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Milanu a Marii Kymličkovým, bytem Praha 4, Pod Krčským lesem 14, za cenu 1860
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
5. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 61 - 05
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 712/2, k.
ú. Krásná Lípa Karlu Kopeckému, bytem Krásná Lípa, Na
Náspu 570/6, z důvodu nesouladu s územním plánem.
6. Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 61 - 06
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 2267; k. ú. Krásná Lípa; o výměře 52 m2
p. p. č. 376/2; k. ú. Krásný Buk; o výměře 981 m 2
(i po částech)
část p. p. č. 1309/4, k. ú. Krásná Lípa; o výměře cca 70 m2
7. Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 61 - 07
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1992/2 o výměře 210 m 2
a st. p. č. 686/1 o výměře 218 m2, vše k. ú. Krásná Lípa, za
účelem zřízení zahrady Jiřímu Pechovi, bytem Krásná Lípa,
Nemocniční 12a, za podmínky zachování stávajícího průjezdu.
8. Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 61 - 08
RM schvaluje pronájem p. p. č. 240/5 o výměře 529 m 2,
k. ú. Vlčí Hora za účelem sekání trávy Janu Rybníčkovi, bytem Krásná Lípa, Masarykova 246/6.
9. Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 61 - 09
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 345/4 a části p. p. č.
345/7, vše k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Tomáši Krčmářovi, bytem Krásná Lípa, Vlčí Hora 93.
10. Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 61 - 10
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 345/4 o výměře
160 m 2 a části p. p. č. 345/7 o výměře 160 m 2, vše k. ú.
Krásná Lípa Oldřichu Hladíkovi, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1063/28, z důvodu pronájmu jinému zájemci.
11. Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 61 - 11
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 345/4 a části p. p.
č. 345/7, vše k. ú. Krásná Lípa Mgr. Tomáši Gregorovi, bytem Praha 4, Kloboučnická 8, z důvodu pronájmu jinému
zájemci.
12. Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 61 - 12
RM schvaluje pronájem p. p. č. 496/1 o výměře 6789 m 2
a p. p. č. 493/1 o výměře 1240 m 2, vše k. ú. Krásný Buk 4.
ZO ČSOP Tilia, Krásná Lípa, Kyjovská 15a za cenu 1 Kč/rok

za podmínky plného respektování a pomoci lesnímu hospodáři.
13. Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 61 - 13
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 696/1 a p. p. č. 493/1,
vše k. ú. Krásný Buk Paulu Zellmanovi, bytem Praha 5, Zborovská 497/50, z důvodu pronájmu jinému zájemci.
14. Prodej, pronájem pozemků
Usnesení RM č. 61 - 14
RM pozastavuje vyřízení žádostí Heleny Margoliusové, bytem Praha 8, U Větrolamu 5, o odkoupení částí p. p. č.
132/1, 144/1, 145 a 146, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a pronájem části p. p. č. 132/1, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy, Gabriely Sedláčkové, bytem Krásná Lípa, Kyjov 109 a Václava
Pešťáka, bytem Rumburk, Lesní 12 o odkoupení p. p. č.
157/1, 144/1 a 145, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, do doby
vyřešení věcného břemene přístupu k objektu čp. 21, Kyjov a zaměření studny na p. p. č. 144/1, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy. RM ukládá V. Doškové vyzvat Helenu Margoliusovou, aby v termínu do 22. 8. 2005 předložila zaměření studny a přístupové cesty.
15. Směna pozemků
Usnesení RM č. 61 - 15
RM projednalo žádost Růženy Bolardtové a Josefa Bolardta, oba bytem Děčín II., Purkyňova 31, a doporučuje
ZM schválit směnu pozemků dle předloženého návrhu. Žadatelé uhradí veškeré náklady se směnou spojené.
16. Směna pozemků
Usnesení RM č. 61 - 16
RM doporučuje ZM neschválit žádost Miroslava a Marie
Švestkových a Roberta Švestky, všichni bytem Krásná Lípa,
Nerudova 633/27, o směnu pozemků dle předloženého
návrhu do doby dokončení digitalizace pozemků v k. ú.
Krásná Lípa.
17. Zajištění příjezdu
Usnesení RM č. 61 - 17
RM doporučuje ZM neschválit žádost Boženy Hlaváčkové,
bytem Praha 4 - Nusle, Nad Nuslemi 19, o zajištění příjezdu
k nemovitosti čp. 31, Kyjov přes p. p. č. 51, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy a doporučuje žadatelce řešit příjezd k nemovitosti přes vlastní pozemky.
18. Byty
Usnesení RM č. 61 - 18
RM schvaluje pronájem bytu č. 4 v objektu Masarykova
16/1, Krásná Lípa, v obecním zájmu manželům Lucii a Karlovi Homolkovým bytem Havlíčkova 566/12, Krásná Lípa za
těchto podmínek:
1. nájemce provede rekonstrukci bytu v celkové výši do
400.000 Kč v termínu do 31. 05. 2006 dle předloženého
rozpočtu
2. nájem bude odpuštěn ve výši 75% skutečně vynaložených nákladů
3. v bytě bude 1x měsíčně provedena kontrola postupu
prací vedoucím TS
4. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 120
měsíců.
19. Byty
Usnesení RM č. 61 - 19
RM schvaluje prodloužení lhůty k vyklizení půdních prostor
v objektu Pražská 271/20, Krásná Lípa Ivanu Denkovi a
Anně Bílé do 15. 08. 2005.
20. Telefony
Usnesení RM č. 61 - 20
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytování služby
Contactel Duo č. 2004/19/28-097 dle předloženého návrhu.
21. Mandátní smlouva
Usnesení RM č. 61 - 21
RM schvaluje ukončení mandátní smlouvy č. 91/2003 organizace č. 400345 s Českou poštou, s. p., Olšanská 38/9,
Praha 3 ke dni 30. 9. 2005 dohodou a ukládá Soně Tůmové
zajistit novou mandátní smlouvu s Českou poštou, s. p., na
zpracování SIPO ke stejnému datu.
22. Ukončení mandátní smlouvy č. 92/2003
Usnesení RM č. 61 - 22
RM schvaluje ukončení mandátní smlouvy č. 92/2003 organizace č. 400377 s Českou poštou, s. p., Olšanská 38/9,
Praha 3 ke dni 30. 9. 2005. RM ukládá Miloslavě Matuškové
zajištění nové smlouvy ke stejnému datu.
23. Pronájem veřejného prostranství
Usnesení RM č. 61 - 23
RM projednala žádost Štefana Kuruce, bytem Pražská 10,
Krásná Lípa a schvaluje užívání veřejného prostranství části
st. p. č. 214, k. ú. Krásná Lípa, o výměře 9 m 2, za účelem
umístění prodejního zařízení, za podmínky úpravy vzhledu
stánku do 31. 08. 2005 dle předloženého návrhu.

24. Pronájem travnatého hřiště
Usnesení RM č. 61 - 24
RM schvaluje pronájem travnatého hřiště Základní kynologické organizaci Krásná Lípa za účlem konání závodu
„O putovní pohár starosty města Krásná Lípa”, který je pořádán dne 2. 7. 2005.
25. Provozování veřejné autobusové osobní dopravy
Usnesení RM č. 61 - 25
RM projednala žádost Dopravního podniku Ústeckého
kraje, a. s. se sídlem Lumiérů č. or. 34a, č. p. 1052, Praha 5 Hlubočepy, o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince Varnsdorf - Jiřetín pod Jedlovou - Rybniště - Krásná Lípa - Jetřichovice.
III. Různé
26. 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Kr.Lípa
Usnesení RM č. 61 - 26
RM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města
Krásná Lípa pro rok 2005 v celkové výši příjmů a výdajů 99
880tis. Kč, které nemění závazné ukazatele rozpočtu, dle
předloženého návrhu.
27. Směrnice č. 9
Usnesení RM č. 61 - 27
RM schvaluje směrnici č. 9 pro evidenci, účtování a oceňování zásob s účinností od 1. 7. 2005 dle předloženého
návrhu.
28. Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 61 - 28
RM schvaluje dodatek č. 1 kupní smlouvy č. 02/2004 mezi
městem Krásná Lípa a Základní školou Krásná Lípa, okres
Děčín, příspěvková organizace na odběr obědů pro zaměstnance města Krásná Lípa ze školní jídelny s účinností
od 1. 1. 2005.
29. Žádost o zrušení usnesení - Patíkovi
Usnesení RM č. 61 - 29
RM bere na vědomí dopis od Dany a Josefa Patíkových,
Římskokatolická farnost Sněžná ve věci zrušení usnesení
RM č. 55 -13 ze dne 17. 03. 2005 - týkající se omluvy za
údajnou pomluvu.
30. Opravy komunikací
Usnesení RM č. 61 - 30
RM projednala průběh oprav komunikací ve městě po výstavbě kanalizace a schvaluje provedení víceprací dle nabídky zhotovitele v ceně do 65 tis. Kč bez DPH (77,4 tis. Kč).
31. Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení k nakládání s
podzemními vodami
Usnesení RM č. 61 - 31
RM souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení k nakládání s
podzemními vodami ze studny umístěné na p.p.č. 144/1,
k.ú. Kyjov u Krásné Lípy pro Helenu Margoliusovou, bytem
U Větrolamu 5, Praha. Souhlas je vydán s podmínkou, že
žadatel přebírá veškeré závazky a povinnosti související s
provozem studny a uhradí veškeré náklady s vydáním rozhodnutí spojené.
32. Vrácení pozemku do původního stavu
Usnesení RM č. 61 - 32
RM projednala žádost Kurta Goldberga, bytem Havlíčkova 21, Krásná Lípa o vrácení pozemku p. p. č. 243, k. ú.
Vlčí Hora do původního stavu.
RM ukládá Zuzaně Mausové vyzvat žadatele, pokud i nadále trvá na přesunutí veřejné cesty na jím neoprávněně
užívané pozemky (předzahrádku a další) k předložení vytyčení hranic sporných pozemků tzn. p. p. č. 243 a st. p. č.
112, vše k. ú. Vlčí Hora.
33. Převod pozemku
Usnesení RM č. 61 - 33
RM ukládá Vladimíře Doškové vyzvat Římskokatolickou farnost Krásná Lípa za jakých podmínek lze převést p. p. č.
1355/4, k. ú. Krásná Lípa na město.
34. Náhrada škody za úraz
Usnesení RM č. 61 - 34
RM bere na vědomí dopis Anny Sabové, bytem Vančurova 4, Krásná Lípa a schvaluje původní stanovisko právního zástupce města a starosty města zaslané v dopise ze
dne 27. 05. 2005.
35. Kontrola likvidace odpadů u podnikatelů
Usnesení RM č. 61 - 35
RM bere na vědomí zprávu o kontrole likvidace odpadu u
fyzických osob oprávněných k podnikání a u právnických
osob v Krásné Lípě.
36. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM č. 61 - 36
RM uděluje souhlas k přihlášení trvalého pobytu pro Romanu Pavelkovou a její dvě dcery ( Natálie, Klaudie ), trvale bytem Rumburk, na Valech 221/3, na adresu Krásná
Lípa, Nemocniční 1149/12a.
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37. Spisový a skartační řád
Usnesení RM č. 61 - 37
RM schvaluje spisový a skartační řád městského úřadu
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.

b) na základě volby pedagogických pracovníků
1) Marcela Litošová
2) Lucie Hanková
3) Otakar Rožánek

Usnesení RM č. 61 - 44
RM schvaluje předání volných vstupenek do sportovního
areálu žákům 9. tříd, kteří se dne 30. 6. 2005 zúčastní setkání se starostou města.

38. Průkazky na Hauserku
Usnesení RM č. 61 - 38
RM schvaluje vydání průkazek pro bezplatný vstup na
Hauserku pro žáky základní školy na měsíce červenec a srpen roku 2005.

c) za zřizovatele
1) Milan Sudek
2) Jarmila Vrtílková
3) Věra Povolná.

45. Kronika města
Usnesení RM č. 61 - 45
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně příloh za měsíc květen 2005 předložený kronikářem města Ivanem Jaklem.

39. Prominutí poplatku
Usnesení RM č. 61 - 39
RM schvaluje prominutí poplatku romskému sdružení Čačipen za pronájem hřiště Hauserka na den dětí, který se
bude konat dne 25. 6. 2005.
40. Rada školy
Usnesení RM č. 61 - 40
RM jmenuje devítičlennou Radu školy v Základní škole
Krásná Lípa, okres Děčín, p. o. dle zákona 561/2004 Sb.,
v platném znění.
Členy Rady školy na tříleté období jsou jmenováni:
a) na základě volby zákonných zástupců nezletilých žáků
1) Marie Alferyová
2) Petr Hořeňovský
3) Martina Rösslerová

41. Odměna ředitelce Základní školy Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 61 - 41
RM schvaluje odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce Základní školy Krásná Lípa, p. o., dle předloženého návrhu.
42. Vyúčtování akcí
Usnesení RM č. 61 - 42
RM se seznámila s vyúčtováním kulturních akcí pořádaných městem prostřednictvím kulturní komise.
43. Veřejná sbírka Pozvedněte slabé
Usnesení RM č. 61 - 43
RM schvaluje smlouvu o realizaci podpůrných místních
sbírkových akcí na konto Pozvedněte slabé, organizovaných Nadací Euronisa, na území města Krásné Lípy dle
předloženého návrhu.
44. Rozloučení se žáky devátých ročníků ZŠ Krásná Lípa

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- časopis Unser Niederland
- dopis velvyslance ČR v Indonézii
- Most naděje - výroční zpráva za rok 2004
- sdělení názoru radních na náhradu škody
- zápis a usnesení z jednání SPRŠ, konané v Brtníkách dne
20. 5. 2005
- Správa NP České Švýcarsko: Akce pro veřejnost 2005
- dopis starosty obce Jindřichovice pod Smrkem Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, MF ČR
- dopis od Z. Jelínkové ve věci návštěvy u starosty Šluknova
RM dále projednala zápisy z těchto výborů a komisí:
- kontrolního výboru ze dne 26. 5. 2005
- finančního výboru ze dne 6. 6. 2005
- KŠMTV ze dne 7. 6. 2005

USNESENÍ

z 16. zasedání Zastupitelstva mûsta Krásná Lípa, konaného dne 9. ãervna 2005
1. Zpráva o plnění úkolů 15. ZZM
Usnesení ZM č. 16 – 01/2005
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 15. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa bez připomínek.
2. Plnění dlouhodobých úkolů vyplývajících z usnesení ZM
Usnesení ZM č. 16 – 02/2005
ZM bere na vědomí přehled plnění dlouhodobých úkolů
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Krásná Lípa.
3. Zpráva o hospodaření /závěrečný účet/ za rok 2004
Usnesení ZM č. 16 – 03/2005
ZM schvaluje zprávu o hospodaření /závěrečný účet/
města Krásná Lípa za rok 2004 v předloženém znění.
4. Zpráva o hospodaření základní školy
Usnesení ZM č. 16 – 04/2005
ZM schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Krásná Lípa za rok 2004.
5. Základní škola Krásní Lípa p. o. - změna využití účelového příspěvku
Usnesení ZM č. 16 – 05/2005
ZM schvaluje změnu využití účelového příspěvku ve výši
250.000 Kč určeného pro rozšíření 2. speciální třídy na vybudování multifunkční učebny (studovna - knihovna učebna) z klubovny učitelů v podkroví ZŠ.
6. Investiční fond ZŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 06/2005
ZM schvaluje stavební opravy budovy Mateřské školy,
Smetanova 243/14, Krásná Lípa v celkovém objemu
100.000 Kč v členění:
- oprava střechy (výměna žlabů a svodů) 80.000 Kč,
- oprava zídky u bývalé terasy 20.000 Kč,
financované z investičního fondu příspěvkové organizace
Základní škola Krásná Lípa, okres Děčín.
7. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 07/2005
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 661 o výměře 105 m 2
(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 2.100 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
8. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 08/2005
ZM schvaluje prodej p. p. č. 130/2 o výměře 67 m2 a p. p.
č. 131/2 o výměře 22 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Jaroslavě Kňourkové, bytem Varnsdorf, Čelakovická 2799 za cenu 1.335 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
9. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 09/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 130/2 o výměře 67 m2 a p.
p. č. 131/2 o výměře 22 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Věře Vaisové, bytem Krásná Lípa, Kyjovská 49, z důvodu prodeje jinému zájemci.
10. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 10/2005
ZM schvaluje prodej nově vzniklých p. p. č. 1133/5 o výměře 1 m2, p. p. č. 1133/7 o výměře 4 m2, p. p. č. 1133/9 o
výměře 4 m 2, p. p. č. 1133/10 o výměře 25 m 2, p. p. č.
1133/11 o výměře 75 m 2, vše k.ú. Krásný Buk a p. p. č.

3064/9 o výměře 5 m2, p. p. č. 3064/10 o výměře 18 m2, p.
p. č. 3064/11 o výměře 14 m2, p. p. č. 3064/12 o výměře 10
m 2, p. p. č. 3064/15 o výměře 6 m 2, p. p. č. 3064/16 o výměře 2 m 2, 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.

Zellmanovi, bytem Praha 5, Zborovská 497/50, do doby vypracování lesního hospodářského plánu.

11. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 11/2005
ZM se seznámilo s vytyčením p. p. č. 180/2, k.ú. Krásná Lípa
a schvaluje oddělení části p. p. č 180/2, k. ú. Krásná Lípa
zabrané místní komunikací a ponechat tuto část v majetku města.

20. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 20/2005
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 688/1 a části p. p. č.
605/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady
Jaroslavě Hněvkovské, bytem Praha 9, Litošická 1/363, z
důvodu nesouladu s územním plánem.

12. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 12/2005
ZM schvaluje odkoupení části p. p. č. 180/1, k. ú. Krásná
Lípa zasahující do místní komunikace od Stanislava a Marie Doležalových, bytem Krásná Lípa, Tylova 6 za cenu 20
Kč/m 2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

21. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 21/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1962/11 o výměře 781 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Olze
Richterovým, bytem Krásná Lípa, Křižíkova 964/38, z důvodu zachování pozemku pro výstavbu rodinného domu.

13. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 13/2005
ZM na základě vytyčení p. p. č. 59/1 a rozdělení p. p. č.
2796, vše k. ú. Krásná Lípa ruší usnesení ZM č. 13 - 09 ze
dne 2. 12. 2004 o prodeji části p. p. č. 2796, k. ú. Krásná
Lípa firmě NOVIA, s. r. o., Krásná Lípa.
14. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 14/2005
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2796, k. ú. Krásná Lípa
dle předloženého návrhu Jiřímu a Aleně Paterovým, bytem Krásná Lípa, Kyjovská 69, za účelem zřízení zahrady za
cenu 20 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
15. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 15/2005
ZM se seznámilo s návrhem geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 595, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a schvaluje oddělení části p. p. č. 595, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy zabrané
místní komunikací a ponechání této části v majetku
města.
16. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 16/2005
ZM se seznámilo s vytyčením p. p. č. 1956/3, k. ú. Krásná
Lípa a a schvaluje oddělení části p. p. č. 1956/3, k. ú.
Krásná Lípa zabrané místní komunikací a ponechání této
části v majetku města.
17. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 17/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1062 o výměře 4221 m2, k.
ú. Studánka u Rumburku Luďku Opočenskému,bytem
Varnsdorf, Kmochova 3023, z důvodu zachování pozemku
v majetku města.
18. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 18/2005
ZM neschvaluje 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

19. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 19/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 403/1, k. ú. Krásná Lípa o
rozloze 25 218 m2 firmě Kámen a ztvárnění, s. r. o., Krásná
Lípa, Pražská 264. ZM rozhodlo nejednat o prodeji minimálně do doby dokončení komplexní rekonstrukce a rekolaudace objektu Pražská 264.

22. Bezúplatný převod pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 22/2005
ZM bere na vědomí rozdělení p. p. č. 1786, k.ú. Krásná
Lípa a zrušení zástavního práva ve výši 3 mil. Kč k p. p. č.
1786/2 o výměře 2213 m2, k. ú. Krásná Lípa, která je převáděna na město Krásná Lípa, a schvaluje realizaci pozastavených usnesení ZM č. 08-27/2003, 10-08/2004.
23. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 23/2005
ZM se seznámilo se znaleckým posudkem č. 2484-037/2005
na ocenění p. p. č. 29, k. ú. Vlčí Hora (staré koupaliště) a
neschvaluje odkoupení uvedeného pozemku za cenu
116.297 Kč.
24. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 24/2005
ZM ukládá RM zajistit odkoupení p. p. č. 17/1, k. ú. Vlčí
Hora od Pozemkového fondu ČR.
25. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 25/2005
Zastupitelstvo města:
1. Ruší usnesení ZM č. 10-14/2004 ze dne 22. 4. 2004
2. Schvaluje prodej p. p. č. 1347/2 o výměře 862 m2 a p. p.
č. 1361 o výměře 107 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem
zřízení zahrady Miroslavu a Jaroslavě Krákorovým, bytem Praha 1, Hellichova 16 za cenu 32.805 Kč za podmínky odkoupení části st. p. č. 153 Vlčí Hora městem.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
3. Schvaluje odkoupení části st. p. č. 153, k.ú. Vlčí Hora zabrané místní komunikací od Miroslavan a Jaroslavy Krákorových, bytem Praha 1, Hellichova 16 za cenu 15 Kč/m2.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
26. Bezúplatný převod pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 26/2005
ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 1353, st. p. č.
235/1 a p. p. č. 2783, vše k. ú. Krásná Lípa od Římskokatolické farnosti Krásná Lípa a následné zřízení bezúplatného
věcného břemene k p. p. č. 2783, k.ú. Krásná Lípa na zajištění přístupu ve prospěch Římskokatolické farnosti Krásná
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Lípa. Město Krásná Lípa uhradí veškeré náklady s převodem spojené.
27. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 27/2005
ZM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení ZM
č. 26 - 09 ze dne 28. 2. 2002 takto: správné číslo pozemku
je st. p. č. 330/7, k. ú. Krásná Lípa.
28. Legalizace přístupu
Usnesení ZM č. 16 – 28/2005
ZM na doporučení RM schvaluje legalizaci přístupu k objektu č.p. 21, Kyjov, který je ve vlastnictví Heleny Margoliusové, bytem U Větrolamu 741/5, Praha. Přístup bude zajištěn formou věcného břemene bezúplatně a žadatel
uhradí veškeré náklady se zřízením věcného břemene spojené ( GP + vklad do katastru ).
29. Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 16 – 29/2005
ZM ruší usnesení ZM č. 12 - 39/2004 ze dne 9. 9. 2004 z důvodu, že pominuly důvody k odstoupení od smlouvy o
uzavření budoucí kupní smlouvy. Lucie Staňková uhradila
veškeré pohledávky.
30. Kanalizační a vodovodní přípojky
Usnesení ZM č. 16 – 30/2005
ZM schvaluje nabídky na zpracování projektové dokumentace na stavby Krásná Lípa, kanalizační přípojky II.
etapa - soukromá část a Krásná Lípa - rekonstrukce vodovodních přípojek od Ing. Stanislava Zahradníka dle předloženého návrhu.
31. Smlouva se Severočeskou plynárenskou, a. s.
Usnesení ZM č. 16 – 31/2005
ZM schvaluje kupní smlouvu se Severočeskou plynárenskou, a. s., Ústí nad Labem na plynárenské zařízení – 3.
etapa plynofikace a ukládá starostovi města ve spolupráci s právním zástupcem města dořešit drobné úpravy
návrhu smlouvy.
32. Smlouva se Severočeskými vodovody a kanalizacemi,
a. s.
Usnesení ZM č. 16 – 32/2005
ZM schvaluje dohodu o vzájemných závazcích se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Teplice ve věci
provedení budoucích konečných úprav povrchů komunikace Křižíkova, Krásná Lípa.
33. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Usnesení ZM č. 16 – 33/2005
ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni mezi městem Krásná Lípa a Severočeskou
energetikou, a. s., na umístění a zajištění provozu kabelové
trasy nn, vedoucí od nové trafostanice na sídlišti v ul. Nemocniční ke Křinickému náměstí za účelem posílení dodávky el. energie v okolí středu města.
34. Prodej akcií SČE
Usnesení ZM č. 16 – 34/2005
ZM schvaluje nabídku firmy J&T Investment Advisors, s. r. o.,
Praha na odprodej 3185 ks akcií Severočeské energetiky,
a. s. za minimální cenu 2650 Kč za kus a ukládá starostovi
města ve spolupráci s právním zástupcem města specifikovat podmínky v příslušné smlouvě.
35. Centrum NP České Švýcarsko I – výběrové řízení a financování
Usnesení ZM č. 16 – 35/2005
ZM bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Centrum NP České Švýcarsko I
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– stavba předloženou hodnoticí komisí města a schvaluje
výsledek hodnocení. ZM schvaluje zadání veřejné zakázky
vítězné firmě.
ZM bere na vědomí informaci starosty města o pokračujících
krocích a podmínkách projektu Centrum NP České Švýcarsko I.
ZM schvaluje navýšení částky potřebné na realizaci stavební části Projektu Centrum NP ČŠ I dle vítězné nabídky a
zahrnutí této částky do návrhů rozpočtů města na roky
2005, 2006 a 2007.
ZM schvaluje uzavření SOD na stavbu Centrum NP České
Švýcarsko I. a ukládá starostovi města dopracovat ve spolupráci s právním zástupcem města a dodavatelem
stavby další náležitosti smlouvy.
36. Stavba kanalizace a ČOV
Usnesení ZM č. 16 – 36/2005
ZM projednalo žádost firmy Vodohospodářské stavby, s. r.
o., Teplice o částečné uvolnění pozastávky na stavbu kanalizace a ČOV Krásná Lípa a schvaluje uvolnění pozastávky ve výši 4 % za předpokladu, že před skutečným převodem finančních prostředků bude zajištěno :
a) vyasfaltování ulic Studánecká, Stradalova, Smetanova
b) odstranění většiny drobných vad dle seznamu (min. 90
%) a závad na ČOV
c) odstranění po zimě zjištěných dalších vad
d) převedení potřebných finančních prostředků od Severočeské vodárenské, a. s. Teplice a případný dodatek
č. 5 k příslušné SOD.
37. Náš partner – Czech Coal , a. s. Praha
Usnesení ZM č. 16 – 37/2005
ZM bere na vědomí rozsah podpory společnosti Czech
Coal, a. s., Praha a Antonína Koláčka Českému Švýcarsku
a Krásné Lípě a schvaluje uvádění partnerství mezi městem a společností Czech Coal, a. s. na prezentačních materiálech města Krásná Lípa. ZM oceňuje všechny významné formy podpory regionu a našemu městu a ukládá
starostovi města, aby poděkoval Antonínu Koláčkovi a celému vedení společnosti Czech Coal, a. s. .
38. Ručení za úvěr – o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení ZM č. 16 – 38/2005
ZM schvaluje ručitelský závazek města za úvěr obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, o. p. s. , Krásná Lípa,
IČ: 25436911 u Komerční banky, a. s. Praha ve výši 1,8 mil.
Kč, který bude poskytnutý na finanční pokrytí úvodních fází
projektů Propagační kampaň České Švýcarsko a Ochrana
ekosystémů Českého Švýcarska podporovaných Evropskou unií a Organizací spojených národů. Ručitelský závazek se poskytuje na dobu maximálně 12 měsíců. ZM ukládá
starostovi města, aby smlouva o ručení byla konzultována
před jejím podpisem s právním zástupcem města a podepsána po předchozím zajištění ručitelského závazku města
ze strany České Švýcarsko, o. p. s. zástavou movitého majetku o. p. s., případně jiným vhodným způsobem.
39. 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 39/2005
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu města
Krásná Lípa pro rok 2005 v celkové výši příjmů a výdajů
99.880 tis.Kč dle předloženého návrhu.
40. Exekuce majetku
Usnesení ZM č. 16 – 40/2005
ZM schvaluje smlouvu o postoupení pohledávky města
Krásná Lípa za Karlem Mikanem, bytem Nezvalova
1821/21, Litoměřice, vč. dodatku k této smlouvě se společností PROFI-CZ, spol. s r. o., Anglické nábřeží 1, Plzeň.
41. Finanční výbor
Usnesení ZM č. 16 – 41/2005

·kola chválí – ‰kolní rok 2004 - 2005
Soví hrad – Petr Engelmann, Milan Kováč, David Píša –
samé jedničky, Leona Surmajová
- vzorná reprezentantka zápasnice, bratři Engelmannové, David Netáhlo – nejlepší sběrači druhotných surovin
1. A – Filip Alfery, René Králík, Barbora Černá, Ondřej
Lehoczki, Eliška Halušková, Jakub Virgler, Petr Heene,
Petra Karmanová – samé jedničky
1. B – Jakub Jäckel, Vít Baran, Nikola Müllerová, Barbora Pešírová – příkladné plnění školních povinností
2. A - Erika Denisovová, Kateřina Doležalová, Anna
Fritsche, Veronika Pustajová, Štěpánka Kubátová,
Petra Zänknerová, Michal Smejkal – výborný prospěch
2. B - Veronika Cempírková, Tomáš Jašíček, Jana Králová, Kateřina Rösslerová, Lenka Šeborová – samé jedničky
3. A - Hana Dastychová – ochota a pomoc TU, Eva
Malinová – dobrý prospěch a pomoc TU, Veronika
Mühlbauerová, Kristýna Plotová, Jíří Vojtíšek – výborný
prospěch
3. B - Michaela Lešková, Bára Lišková, Kamila Lišková,
Klára Lišková, Ondřej Mráz – výborný prospěch
4. A - Johana Čejková, Andrea Došková, Monika Dolejší, Ladislav Hryzák, Hana Chňapková, Matěj Koubský, Matěj Rücker – samé jedničky

4. B - Alexander Burkoň, Martina Hamerská, Michal
Richter, Eliška Svobodová – vzorná příprava do školy a
výborný prospěch
5. A - Silvia Kongham, Monika Vetešníková, Barbora
Melicharová – vynikající studijní výsledky a postup na
víceleté gymnázium v Rumburku, Kateřina Ječná –
postup na víceleté gymnázium ve Varnsdorfu, Lukáš
Pakandl, Kristýna Remešová, Lucie Kolářová, Kateřina
Beranová – výborný prospěch
5. B - Marta Čapková, Veronika Hlinková, Karolína Jasková, Markéta Lachmannová, Jana Malypetrová, Richard Leško, Jakub Novák, Šárka Šeborová, Pavel
Šulc, Karolína Zajícová – vyznamenání a výrazné zlepšení prospěchu
6. A - Lucie Jelínková – práce v parlamentu školy, výrazné zlepšení prospěchu, píle Petra Hodboďová, Petr
Kožnar, Štěpán Hořeňovský, Andrea Lehotská – prospěli s vyznamenáním
6. B - Jan Matějka, Jiří Doležal, Nicola Guzyová, Valerie Hajná, Nela Hlavová, Michaela Hryzáková, Barbora Karbusický, Kateřina Klabanová, Anna Málková,
Jan Smejkal, Petra Štěpánková – prospěli s vyznamenáním
7. A - Michal Černý – výborný prospěch a vzorné plnění povinností

ZM odvolává na vlastní žádost RNDr. Ivanu Preyovou, bytem Krásná Lípa, Dvořákova 42/10, z finančního výboru a
jmenuje členkou finančního výboru Miroslavu Přibylovou,
bytem Krásná Lípa, Frindova 979/4.
42. Členský příspěvek na rok 2005
Usnesení ZM č. 16 – 42/2005
ZM schvaluje členský příspěvek na rok 2005 Euroregionu
NISA v celkové výši 10.822 Kč.
43. Organizační složka 0365
Usnesení ZM č. 16 – 43/2005
ZM dodatečně schvaluje zřizovací listinu organizační složky
města Krásná Lípa 0365 Sociální fond.
44. Organizační složky kap. školství
Usnesení ZM č. 16 – 44/2005
ZM schvaluje dodatečně zřizovací listiny organizačních složek města Krásné Lípy 0311, 0312, 0313 a 0314 kap. školství
dle předloženého návrhu.
45. Organizační složka 0378
Usnesení ZM č. 16 – 45/2005
ZM schvaluje zřizovací listinu organizační složky města
Krásná Lípa 0378 Údržba majetku s platností k 1. 6. 2005.
46. Organizační složky města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 46/2005
ZM schvaluje dodatky č. 1 zřizovacích listin organizačních
složek města Krásná Lípa s platností od 1. 6. 2005.
47. Odpis pohledávek
Usnesení ZM č. 16 – 47/2005
ZM schvaluje odpis nepromlčených a promlčených pohledávek města Krásná Lípa v celkové výši 79.570,74 Kč v
předloženém znění.
48. Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení ZM č. 16 – 49/2005
ZM 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.
ZM v souladu s § 104 zákona 128/2000 Sb., v platném znění
svěřuje místostarostce města Haně Volfové úkoly a podpisy v rámci akce Komunitní centrum Českého Švýcarska program EQUAL.
49. Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení ZM č. 16 – 49/2005
ZM 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.
50. Komunitní plán soc. služeb ve Šluknovském výběžku
Usnesení ZM č. 16 – 50/2005
ZM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku v předloženém znění.
51. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 16 – 51/2005
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly
z diskuse členů ZM:
Josef Myšák – prověřit vedení kanalizace v ulici Jugoslávská.
Jaroslav Stibor – předložit stručný popis projektu EQUAL.
– iniciovat posílení propagace města v Českém Švýcarsku, o. p. s.
Jan Kyncl – opětovně jednat se Stavebním úřadem Rumburk o ruině pletařské školy.

7. B - Daniela Goldbergová, Barbora Preyová, Nikola
Řežábková, Lukáš Kluge – prospěli s vyznamenáním
8. A - Michal Matys, Jindřich Švec, Marek Vondráček
– prospěli s vyznamenáním
8. B - Pavel Kasal – samé jedničky, Lukáš Kos, David
Salov, Michal Rücker, Jaroslav Brabec, Václav Hlaváček, Gabriela Vetešníková – prospěli s vyznamenáním
9. A - Oldřich Benych – zlepšení prospěchu
9. B - Kateřina Kolarová, Jan Novák, Martin Vybiral,
Romana Zajícová – výborné učební výsledky
V sobotu 25. června 2005 hostila Krásná Lípa
Mezinárodní hudební festival nejsevernějších
Čech. V místním kulturním domě se od 19 hodin představilo Gassmannovo dechové kvarteto spolu se zpěvačkou Vandou Březinovou.
Zazněli skladby a písně slavných i méně slavných autorů (Mozarta, Bacha, Dvořáka, Gassmanna, aj.). Několika upravenými skladbami
pořadatelé připomenuli i letošní výročí narození osobnosti Krásné Lípy, hudebního skladatele a pedagoga Augusta Stradala. Velmi
pěknému koncertu chyběla snad jedna věc
a tou byla větší návštěva v hledišti.
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Rozhlednu nav‰tívilo uÏ 50 000 lidí
Evidence návštěvníků rozhledny na Vlčí hoře je
vedená od roku 1999, kdy rozhlednu převzal KČT
Krásná Lípa. V sobotu 18. června 2005 tu přivítali 50
000 návštěvníka rozhledny, kterým se stala paní Helena Kubšová z Děčína. Jako dárek dostala knížku
„Staré pohledy Šluknovského výběžku”.
Rozhledna na Vlčí Hoře byla postavená v roce
1888, jako jiné rozhledny i tato se těšila velkému zájmu veřejnosti a její sláva skončila jako mnoho jiných v roce 1948. Tehdy přišlo znárodnění a veškerý soukromý majetek přešel do vlastnictví státu.
Brzy se však přišlo na to, že takovéto objekty jsou
prodělečné a tak se neprovozovaly. Bylo několik
pokusů na její využití, ale i přes některé opravy, rozhledna stále chátrala. Dokonce dvakrát padl návrh o její zbourání.
Až v letech 1996 – 1999 provedli členové KČT
Krásná Lípa s pomocí občanů a sponzorů z okolí
generální opravu rozhledny, kterou nyní také provozují. Tak se rozhledna na Vlčí hoře opět těší velkému
zájmu nejen obyvatel z nejbližšího okolí, ale
i návštěvníků z celé republiky. Vzhledem k tomu, že
se informace najdou na Internetu, navštěvují roz-

Plán akcí T-klubu
na ãervenec 2005
T-KLUB Krásná Lípa, zařízení pro děti a mládež,
tel.: 606 88 25 89
Pondělí 4. 7. - 14.00 hod. – oslava prázdnin
– turnaj ve stol. fotbalu
- 18.00 hod. – táborový oheň
Středa 6. 7. - Velký prázdninový výlet do Prahy
spojený s prohlídkou sídla prezidenta (cena včetně vstupného na
Pražský hrad pouhých 50 Kč !)
Pondělí 11. 7. - 14.00 hod. – soutěž v lezení na
lez.stěně
Středa 13. 7. - 13.00 hod. – cyklistický výlet do Kyjovských skal
Pátek 15. 7. - 14.00 hod. – turnaj ve volejbalu
- 18.00 hod. – táborový oheň
Úterý 19. 7.
- 14.00 hod. – cyklistický výlet na
Dýmník
Pátek 22. 7. - 14.00 hod. – turnaj v biliáru
Úterý 26. 7.
- 14.00 hod. – turnaj ve stolním tenisu
Čtvrtek 28. 7. - 14.00 hod. – turnaj v přehazované
Provozní doba o prázdninách
PO
10.00 – 12.00
13.00 – 19.00
ÚT
13.00 – 19.00
ST
13.00 – 19.00
ČT
13.00 – 19.00
PÁ
10.00 – 12.00
13.00 – 19.00

Právě se dokončují opravy komunikací dotčených kanalizací - vyasfaltovány jsou nově ulice Stradalova, Studánecká a Smetanova.

hlednu i cizinci. Pro zajímavost, navštívili tuto rozhlednu hosté z Německa, ze Slovenska, z Polska,
z Maďarska, z Ruska, z Belgie a z Holandska. Dále
to byli hosté z USA, z Egypta, z Iráku i z Anglie.
V poslední řadě i z Malaizie, z Itálie a z Norska.
Rozhlednu navštěvují mateřské školy, školní výpravy,
výpravy turistů KČT i skupiny a zájezdy důchodců.
Také všechny akce, které pořádají KČT
v okolí, většinou vedeme přes rozhlednu na Vlčí hoře, což také přispívá k propagaci této rozhledny.
Pokud je to možné, můžete si vyslechnout výklad
o historii rozhledny a mluvený popis všeho co je
možné vidět z ochozu rozhledny. A není toho
málo. Za dobré viditelnosti spatříte Milešovku, Kletečnou, Kbačku, Sedlo u Úštěku, Ještěd, Jizerský
Smrk a dokonce i Vysoké Kolo v Krkonoších. Rozhledna je vyzdobená obrázky z okolí a navíc si můžete prohlédnout výstavku pohledů všech rozhleden v Čechách, která se doplňuje. Je tu možno
zakoupit různé mapy zdejšího okolí, pohledy, různé
suvenýry, dokonce i malé občerstvení.
Doufáme, že vás tento článek zaujme a nebudete litovat času a trochu námahy z výstupu na

rozhlednu na Vlčí hoře. Z Krásné Lípy se sem dostanete po červené turistické značce, z Rumburku po
žluté značce přes vrch Dymník. Ti méně zdatní mohou použít cestu vlakem přes Rumburk do stanice
Panský a po žluté značce se dostanou k této rozhledně. Těšíme se na vaší návštěvu.
Otevírací doba:
Letní období (od 1. 5. – 30. 9.)
Po – zavřeno
Út – Ne, svátky
10.00 – 17.30 hodin
Ostatní období:
So – Ne, svátky
10.00 – 16.00 hodin
24.12. – zavřeno
31.12. – zavřeno
Vstupné:
děti do 6 let
děti od 6-15 let, důchodci,
invalidové, studenti, vojáci,
členové KČT s platnou průkazkou
dospělí
majitelé Krásnolipského bločku

zdarma

8,- Kč
15,- Kč
zdarma

VÏdy je co kritizovat
V souvislosti s výstavbou nového domu na náměstí se objevuje řada připomínek. Např.:
proč jsme pokáceli stromy? No protože stály na
stavební parcele, kde se má stavět. Snad již jsme
v době, kdy se obce nevybourávají, ale naopak.
S jejich pokácením jsme čekali téměř do poslední
chvíle. Jen jeden z nich byl hodnotný – douglaska,
ostatní břízy a staré ovocné stromy tvořily dočasnou kulisu. Je to samozřejmě nepříjemné, ale co se
dá dělat. Chyba vznikla, když někdo sázel stromy
na stavební parcely v centru města (Naproti tomu
ročně sázíme stovky či tisíce dřevin). Dále podle
územního plánu v místě dnešní „zelené” plochy se
nedá stavět takovýto dům (změna ÚP by stála
mnoho peněz a několik let času). Navíc i nadále
počítáme do budoucna s tím, že na náměstí někdy vznikne dům obchodu, služeb atd. A parcela
v místě ke Smetanově ulici je poměrně malá,
omezená ze tří stran bez možností větších obslužných prostor okolo. A důvodů je více.
Dům není moderní, … ? Možností je mnoho,
avšak existuje řada limitujících faktorů. Např. :
město se nalézá (mimo jiné)na území CHKO Lužické hory a je v zájmu památkové ochrany závazný územní plán města limituje rozměry
a tvary objektu a tvar střechy uživatelské potřeby,
investiční a provozní náklady
Řešení je v zásadě jistě celá řada. Od přísné
repliky původních objektů v této části náměstí až
po moderní stavbu ze skla a betonu (ovšem kde
jsou náklady a využitelnost). O záměru, od studií
až po konkrétní projekty se vede debata již
mnoho let. Město o záměru výstavby Infocentra či
domu Českého Švýcarska od samého počátku
průběžně informovalo veřejnost prostřednictvím
usnesení RM i zprávami ve Vikýři.
Velký důraz je kladen i na funkčnost a využitelnost domu.
Nároky se ještě zvětšují, má-li nový objekt zapadnout do stávající zástavby. A především posuzování architektury a budoucího vzhledu domu je
věcí velmi subjektivní.
Myslím si, že o výsledném dojmu rozhodne nemalou měrou propracovanost detailů, použité
materiály a barevnost, stejně jako související
úpravy okolí domu.
V centru našeho města je ještě několik volných
ploch určených k výstavbě a také dost nemovitostí k rekonstrukci.Bude to jistě složité, ale věřím,
že příští stavitelé (namísto předchozího bourání)
budou mít více sil překonat všechny administrativní překážky, finanční a jiné limity a dostatek odvahy postavit nějakou unikátní stavbu a především najít pro ni smysluplné využití.
K čemu nám to je? Proč to děláme pro Národní
park?
Takto se dá diskutovat o všem a vše se dá zpochybnit. Přitom miliarda by nestačila na to, aby-

chom postavili vše potřebné. České Švýcarsko
patřilo ke kolébkám turismu v naší zemi. A do budoucna moc jiných perspektiv nezbývá. A tak se
pokoušíme o využití toho, co v našem okolí
máme, nádhernou přírodu Labských pískovců
a Lužických hor, unikátní stavby lidové architektury a především celosvětově srozumitelné značky
NÁRODNÍHO PARKU příp. UNESCO. Tu značku využíváme pro sebe a pro naši budoucnost, nikoli naopak.
České Švýcarsko je pojem pro cestovatele a historicky je to území mnohem větší, než je jen plocha Národního parku.
4. Proč neuděláte raději bazén ?
Když pominu, že sehnat desítky milionů na investici je téměř nemožné, zničily by nás provozní
náklady. A o pár kilometrů vedle je několik bazénů – většinou dost prázdných, i když neuvěřitelně dotovaných (v Rumburku a Varnsdorfu, občas se dají využít aquaparky v Děčíně či hned
za hranicemi – v Grosschönau či Neustadtu). Ani
v Praze nemají bazény každých deset kilometrů.
Ale připomínek je více. Někdy mi ovšem připadá, že buď ten kritik nechce vědět příčiny
některých našich problémů (např. nastěhování
nepřizpůsobivých občanů před dvaceti lety), nezná a nechce vidět reálné možnosti malého
města při ovlivňování věcí v tom českém nepořádku (vyplácení nejrůznějších „sociálních” dávek STÁTEM, přihlašování osob, nezaměstnanost,
atd.).
A věčným nadáváním a pesimismem se nikdy
nic nevyřešilo.
Jinak k podstatě věci:
Přípravné práce Centra ČŠ zahájeny
ZM rozhodlo na základě výsledků jednání hodnotící komise o zadání veřejné zakázky stavby Projektu Centrum NP České Švýcarsko firmě Konstruktiva Konsit, a.s. Praha. Cena stavební části všech
pěti projektů bude činit cca 134 mil.Kč.
Nyní se s dodavatelskou firmou dokončují
úpravy smlouvy a jejich přílohy včetně etapizace
a harmonogramu prací.
Pokud vše půjde dobře, mohlo by se koncem
července začít naplno s výstavbou.
Mezi tím se však dopředu udělaly přípojky vody
a kanalizace pro nový dům, byla přesunuta autobusová zastávka a bohužel i pokáceny stromy
v místě stavby.
Největší z pěti staveb bude nový dům na náměstí, který by měl být dokončen nejdéle do
dvou let. Komplexní rekonstrukce „domu chovatelů”, sportovní areál vč. tělocvičny, cyklostezka
a naučná stezka by se měla stihnout do listopadu
příštího roku.
S podrobnějším harmonogramem vás seznámíme po jeho schválení.
(Zbyněk Linhart)

