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27. ãervence 2005

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe
vyjde do 15. 8.

Blahopﬁání k v˘znamnému Ïivotnímu jubileu
V˘znamné Ïivotní jubileum oslaví koncem
ãervence Ing. Karel Hieke z Dlouhého Dolu.
âlovûk, kter˘ v posledních patnácti letech
ovlivnil zásadním zpÛsobem tváﬁ mûsta.
Rodák z Jihlavy se vyuãil zahradníkem
v mûstském zahradnictví ve Znojmû, maturoval na Vy‰‰í ovocnicko-vinaﬁské a zahradnické ‰kole v Lednici. Vysoko‰kolské studium zakonãil v Lednici v roce 1957.
Dlouhá léta pÛsobil v Ústavu okrasného zahradnictví v PrÛhonicích, koordinoval ﬁadu

v˘zkumn˘ch úkolÛ, je ãlenem mnoha domácích i zahraniãních odborn˘ch spoleãností. Je autorem dlouhé ﬁady odborn˘ch
publikací.
Od roku 1991 Ïije spoleãnû s manÏelkou
v Krásné Lípû, je ãestn˘m obãanem mûsta.
Byl ãlenem zastupitelstva mûsta a nadále
s mûstem spolupracuje. Je v˘hradním autorem návrhÛ parkov˘ch úprav na území
mûsta. Letos byla podle jím zpracovaného
projektu dokonãena rekonstrukce zelenû

âeské ·v˘carsko na Dnech lidí
dobré vÛle na Velehradû
Hned dvakrát se poãátkem ãervence
prezentovalo âeské ·v˘carsko v rámci
programu „Dny lidí dobré vÛle Velehrad
2005“, konan˘ch pod zá‰titou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
ve dnech 3. – 5. ãervence. Program DnÛ
lidí dobré vÛle pﬁedstavil náv‰tûvníkÛm
nejv˘znamnûj‰í aktivity z neziskového
sektoru.
V pondûlí 4. ãervence probûhlo v rámci
ekologického odpoledne s ministrem Ïivotního prostﬁedí Liborem Ambrozkem pásmo
pﬁedná‰ek o ochranû pﬁírody pro odbornou
veﬁejnost v hotelu U Velehradu. S pﬁedná‰kou na téma ochrana pﬁírody a rozvoj regionu v âeském ·v˘carsku vystoupil také ﬁeditel obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské

·v˘carsko Marek Mráz, kter˘ zároveÀ konferenci moderoval.
Ekologické odpoledne pokraãovalo také
vernisáÏí velkoformátov˘ch fotografií krajiny
Národního parku âeské ·v˘carsko autorÛ
Z. Patzelta a V. Sojky v kostele sv. Jana
v archeoskanzenu v Modré u Velehradu.
V˘stavu fotografií zahájil Jan Potmû‰il a Patricie Anzari hudebnû–dramatick˘m recitálem
Poezie âeského ·v˘carska. VernisáÏe se
spolu s dal‰ími v˘znamn˘mi hosty zúãastnil
i ministr Libor Ambrozek. Na v˘stavu, kterou
pﬁipravila obecnû prospû‰ná spoleãnost
âeské ·v˘carsko, zavítalo bûhem pondûlního odpoledne témûﬁ tﬁi sta náv‰tûvníkÛ.
Tereza Morgensternová,
o. p. s. âeské ·v˘carsko

KRÁSNÁ LÍPA
NYNÍ SKUTEČNOU BRANOU
DO ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

•

AUTOBUSEM DO KYJOVA, DOUBICE A JETŘICHOVIC
2x DENNĚ: KAŽDOU SOBOTU, NEDĚLI A SVÁTEK
OD 30. 7.AŽ DO KONCE ZÁŘÍ
PROPOJENÍ LUŽICKÝCH HOR, KRÁSNÉ LÍPY, JETŘICHOVIC S NÁVAZNOSTÍ DO HŘENSKA
MOŽNOSTI TÚR KYJOVSKÝM ÚDOLÍM, NA TOKÁŇ, DO JETŘICHOVICKÝCH SKAL,
PŘES HINTERHERMSDORF DO MIKULÁŠOVIC
NECHTE AUTO DOMA
BLIŽŠÍ INFORMACE v Informačním středisku Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě
na náměstí – telefon +420 412 383 413, denně do konce října 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00,
informace@ceskesvycarsko.cz

•

•

•

na mûstském hﬁbitovû. Je tvÛrcem projektu
regenerace mûstského parku, která probíhá v souãasné dobû.
S neutuchajícím nasazením a vitalitou pracuje na mnoha dal‰ích projektech a publikacích.
Tﬁi ãtvrtû století svého plodného Ïivota
oslaví uprostﬁed práce, která mûní mûsto
kolem nás.
Dûkujeme a blahopﬁejeme.
Za Krásnou Lípu Jan Koláﬁ
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Upozornûní
NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu
probûhne v pondûlí 1. 8. 2005 ve
Vlãí Hoﬁe a v Zahradách a ve ãtvrtek
4. 8. 2005 v Krásné Lípû.
Následující
svoz
separovaného
odpadu probûhne v pondûlí 15. 8. 2005
ve Vlãí Hoﬁe a v Zahradách a ve ãtvrtek
18. 8. 2005 v Krásné Lípû.
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dûlat, kdyÏ ...
…se vám nelíbí, jak si nûkteﬁí lidé opatﬁují z chránûn˘ch území rostliny do sv˘ch
zahrad a na prodej, nebo se tam jinak
nevhodnû chovají?
Kontaktujte podle akutnosti situace:
Policii âeské republiky
tel.: 412 383 333
Mûstsk˘ úﬁad Krásná Lípa – odbor ÎP
tel.: 412 354 831
Bez ohledu na lokalitu informujte âIÎP
tel.: 222 860 111
Správa CHKO LuÏické hory
tel.: 487 762 356
Správa CHKO Labské pískovce
tel.: 412 518 202
Správa NP âeské ·v˘carsko
tel.: 412 354 030

27. ãervence 2005

·kolní v˘let na Vápence
10. 6. – 12. 6. 2005
Tento ‰kolní v˘let se mi moc líbil, protoÏe trval tﬁi dny. V pátek jsme cestou na Vápenku plnili spousty zajímav˘ch úkolÛ a nakonec jsme hledali poklad. Veãer bylo
posezení u táboráku. V sobotu dopoledne
pﬁi‰li myslivci a ukázali nám zbranû, ze kter˘ch jsme si mohli zastﬁílet na terã. Odpoledne jsme ‰li na vycházku do okolí. Veãer
byl karneval a vyhlá‰ení v˘sledkÛ ze sportovních akcí, kter˘ch jsme si uÏili dosytosti.
KdyÏ jsem pﬁijel domÛ, tak jsem byl unaven,
ale ﬁíkal jsem si, jak nám ty tﬁi dny v˘letu
rychle utekly.
Ondﬁej Mráz

Mnû se nejvíce líbila stﬁelba s myslivci. Na karnevalu jsem byla za medvídka, umístila jsem
se na 3. místû. Byl to prima v˘let. Moc se mi
tam líbilo. V pátek i v sobotu jsme opékali
vuﬁty, hráli jsme míãové hry a rÛzné soutûÏe.
Michaela Le‰ková
Dûkuji Mysliveckému sdruÏení za propÛjãení
chaty na Vápence a bohat˘ sobotní program, kter˘ pro dûti ze 3. B pﬁipravili. ZároveÀ
podûkování patﬁí rodiãÛm a znám˘m, kteﬁí
byli ochotni proÏít, pracovnû nároãné, ale
krásné dny ‰kolního v˘letu. Îe se v‰em líbilo,
dokazují obrázky a texty dûtí ze tﬁídy 3. B.
Tﬁídní uãitelka I. Nekolová

O mimoﬁádné jízdy autobusÛ âesk˘m
·v˘carskem byl velk˘ zájem
Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko spolu s Dopravním podnikem mûsta
Dûãína uskuteãnily 2. ãervence, v rámci
oslav 55. v˘roãí jeho zaloÏení, mimoﬁádné
bezplatné jízdy autobusové linky Dûãín –
Hﬁensko - Jetﬁichovice – Krásná Lípa, které
byly plnû obsazeny a bûhem dne se na
této trase pﬁepravilo na 300 turistÛ.
V dopoledních hodinách dorazily celkem tﬁi historické autobusy,dva z nich typu
RTO z 6O. let minulého století, také na námûstí v Krásné Lípû, kde je jiÏ netrpûlivû
ãekali zástupci obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko
se starostou mûsta
ZbyÀkem Linhartem,
aby cestující pozvali
v krátké pﬁestávce do
Informaãního stﬁediska
Národního
parku âeské ·v˘carsko. Odpolední spoje
pak byly pro velk˘ zá-

jem posíleny o dal‰í – ãtvrt˘ autobus, a cestující tak mohli zcela pohodlnû vychutnávat jízdu krajinou âeského ·v˘carska. Cílem tûchto mimoﬁádn˘ch linek bylo
pﬁiblíÏit zájemcÛm ménû dostupné konãiny nejkrásnûj‰ích ãástí Labsk˘ch pískovcÛ s moÏností v˘letÛ právû do oblasti
zadního âeského ·v˘carska – Kyjovského
údolí, okolí Krásné Lípy a Doubice, kam
bûÏné spoje nejezdí.
„Mezi priority obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko je znovu obnovit dopravní obsluÏnost tohoto regionu a zpﬁístupnit tak pﬁedev‰ím turistÛm tento zajímav˘
a jedineãn˘ kout nejsevernej‰ích âech“,
ﬁekl manaÏer turistiky a obchodu zmínûné
spoleãnosti Jiﬁí Rak a dodal: „Doufám, Ïe se
nám ve spolupráci s Dopravním podnikem
mûsta Dûãína podaﬁí tyto mimoﬁádné linky
zavést jako pravidelné spoje pro náv‰tûvníky i obyvatele âeského ·v˘carska.“
Dana ·tefáãková,
o. p. s. âeské ·v˘carsko

Kondolence
V minul˘ch dnech obdrÏelo
mûsto smutnou zprávu o úmrtí paní
Rudolfiny Jindrové, která na zdej‰í
‰kole se sv˘m manÏelem Franti‰kem 40 let uãila a do Ïivota svûdomitû pﬁipravila nûkolik generací.
V dopise pﬁiloÏeném ke smuteãnímu oznámení pan Franti‰ek
Jindra, b˘val˘ dlouholet˘ ﬁeditel

zdej‰í ‰koly, pí‰e: „Bolestné události jako kdyby oÏivily a pﬁipomnûly léta proÏitá v Krásné Lípû.
Vzpomínáme na v‰echny, s kter˘mi jsme ta léta proÏili a po kter˘ch se nám st˘ská.“
Sv˘m hezk˘m pﬁístupem k tûm
nejmen‰ím se paní Rudolfina Jindrová navÏdy zapsala do vzpomínek jak b˘val˘ch ÏákÛ, tak jejich
rodiãÛ.
âest její památce!

Oznámení
Od 7. 7. 2005 se otevírá na LuÏickém námûstí Mûstské informaãní
centrum, které bude obãanÛm mûsta Rumburka a náv‰tûvníkÛm
poskytovat informace z cestovního ruchu, moÏnosti ubytování, stravování, v˘lety a informace potﬁebné k orientaci nejen po na‰em
mûstû Rumburk, ale také po celém ·luknovském v˘bûÏku.
Adresa: Mûstské informaãní centrum, LuÏické námûstí 104, Rumburk 1, 408 01,
tel.: 412 332 082, e-mail: mic@rumburk.cz
Otevírací doba:
Po - Pá
9.00 hod - 17.00 hod
So - Ne
8.00 hod - 12.00 hod
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USNESENÍ
z 62. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa, které se konalo dne 30. ãervna 2005
I. Hlavní program
Smlouva na stavbu Centrum NPâ· I.
Usnesení RM ã. 62 - 01
RM na základû v˘sledku v˘bûrového ﬁízení a usnesení ZM
schvaluje SOD na realizaci díla „Centrum Národního parku
âeské ·v˘carsk 1 - stavba“ se zhotovitelem KONSTRUKTIVA
KONSIT a. s., PÛlkruhová 20/786, 160 05 Praha 6 ukládá starostovi mûsta zajistit její podpis.
II. Do‰lá po‰ta
Byty
Usnesení RM ã. 62 - 02
RM schvaluje montáÏ bytového pomûrového vodomûru v bytû
ã. 3, Frindova 924/8 Stanislavu Fiﬁtovi za tûchto podmínek:
1. montáÏ provede nájemník na vlastní náklady
2. montáÏ bude provedena po schválení od vedoucího
OMCS
Byty
Usnesení RM ã. 62 - 03
RM neschvaluje pﬁevod nájmu bytu ã. 3, PraÏská 271/20,
Krásná Lípa, z Vojtûcha GaÏiho na bratra ZdeÀka GaÏiho.
Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 62 - 04
RM schvaluje pronájem nebytov˘ch prostor v objektu Kﬁinické námûstí 248/1, Krásná Lípa Son Nguyen Ngocovi, Matu‰ova 83/4, Rumburk za úãelem zﬁízení rychlého obãerstvení. Ve‰keré opravy a úpravy nebytov˘ch prostor
provede nájemce na vlastní náklady.
Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 62 - 05
RM neschvaluje pronájem nebytov˘ch prostor v objektu Kﬁinické námûstí 248/1, Krásná Lípa Ha Nguyen Sonovi, RoÏany
6, ·luknov z dÛvodu pronájmu jinému Ïadateli.
Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 62 - 06
RM neschvaluje pronájem nebytov˘ch prostor v objektu
Masarykova 16/1, Krásná Lípa Son Nguyen Ngocovi, Matu‰ova 83/4, Rumburk.
Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 62 - 07
RM neschvaluje pronájem nebytov˘ch prostor v objektu
Masarykova 16/1, Krásná Lípa Sinh Le Danghovi, Palackého
192/10, Rumburk.
III. RÛzné
GORDIC spol. s r.o.
Usnesení RM ã. 62 - 08
RM schvaluje smlouvu na dodávku programu Sklady, na
pﬁevod práv k jeho uÏití a na poskytování sluÏeb k tomuto
programu mezi mûstem Krásná Lípa a spoleãnosti GORDIC
spol. s. r. o. Jihlava.

RM schvaluje provedení první etapy soukrom˘ch ãástí kanalizaãních pﬁípojek mûstsk˘ch objektÛ dle pﬁedloÏeného návrhu firmy Ventos, Rumburk za celkovou cenu do 660tis. Kã
bez DPH.
Kanalizace
Usnesení RM ã. 62 - 11
RM schvaluje provedení první etapy soukrom˘ch ãástí kanalizaãních pﬁípojek mûstsk˘ch objektÛ dle pﬁedloÏeného návrhu firmy Sedlák Stanislav, Moldava 179 za celkovou cenu
do 268tis. Kã bez DPH.
Oprava stﬁechy, PraÏská 261/13
Usnesení RM ã. 62 - 12
RM schvaluje provedení opravy stﬁechy na objektu PraÏská
261/13, Krásná Lípa firmou Platon spol. s. r. o., Rumburská
674, ·luknov dle pﬁedloÏené nabídky.
RM schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo mezi mûstem Krásná
Lípa a firmou Platon spol. s. r. o., Rumburská 674, ·luknov na
opravu stﬁechy PraÏská 261/13, Krásná Lípa dle pﬁedloÏeného návrhu.
Oprava balkónu, Nemocniãní 1148/12
Usnesení RM ã. 62 - 13
RM schvaluje provedení opravy centrálního balkónu v objektu DPS 1 firmou Demos, s. r. o., Masarykova 602, Krásná
Lípa dle pﬁedloÏené nabídky.
Pﬁíspûvek na ãinnost
Usnesení RM ã. 62 - 14
RM neschvaluje pﬁíspûvek na ãinnst pro Svaz NûmcÛ z dÛvodu nesouladu s pravidly pro pﬁidûlování finanãních pﬁíspûvkÛ mûstem na podporu kulturní, sportovní, tûlov˘chovné
ãinnosti a práce s mládeÏí.
Mezinárodní cyklistick˘ závod O cenu âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 62 - 15
RM doporuãuje ZM schválit pﬁijetí dotace na projekt Mezinárodní cyklistick˘ závod O cenu âeského ·v˘carska s celkov˘m rozpoãtem 376.975 Kã z Fondu mal˘ch projektÛ v rámci
Iniciativy spoleãenství Interregn III a uzavﬁení pﬁíslu‰né
smlouvy.
RM doporuãuje ZM schválit zmûnu rozpoãtu dle pﬁedloÏeného návrhu.
Komunitní centrum âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 62 - 16
RM projednala situaci ve vûci schvalování smluv národní
a mezinárodní spolupráci v projetu Komunitní centrum âeského ·v˘carska - Equal.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 62 - 17
RM schvaluje plán akcí kulturního domu, kulturních akcí
a kina na mûsíc ãervenec dle pﬁedloÏeného návrhu.

Odbûr obûdÛ z domova dÛchodcÛ a ÚSP Kr.Lípa
Usnesení RM ã. 62 - 09
RM schvaluje smlouvu o poskytování stravování mezi mûstem Krásná Lípa a domovem dÛchodcÛ a ÚSP Krásná Lípa.

IV. Informace
RM dále projednala tuto informaci:
- usnesení veﬁejného zasedání Svazku obcí Tol‰tejn ze dne
17. 6. 2005
- podûkování za umístûní dopravní znaãky v Polní ulici

Kanalizace
Usnesení RM ã. 62 - 10
RM ru‰í usnesení RM ã. 60 - 18

RM dále projednala zápisy z tûchto komisí:
- SPOZ ze dne 6. 6. 2005
- sociálnû zdravotní ze dne 21. 6. 2005
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Ze Ïivota rybáﬁské omladiny
Jako kaÏd˘ rok se ãlenové rybáﬁského
krouÏku scházeli pravidelnû na schÛzkách
v Z· od záﬁí do dubna. Jak dívky, tak
chlapci ke konci prodûlali závûreãné testy
a vyrazili za sv˘mi úlovky.
- 22. 5. 2005 probûhla místní Zlatá udice
na tÛni ã. 1. Z 21 dûtí se jich se‰lo 15. Nejvíce se ãinili a nalovili:
1. Zbynûk Îitník – 216 cm
2. Tomá‰ Douda – 85 cm
3. Martin Roubíãek – 82 cm
Nejvût‰í rybu ulovil Zbynûk Îitník – amur 40
cm. Po rozdání pûkn˘ch cen a opékání
buﬁtÛ byly závody ukonãeny.
- 28. 5. 2005 se konal Pohádkov˘ les, kde
i na‰e dûti pﬁispûly sestavením nûkolika stanovi‰È.

- 29. 5. 2005 na tÛni ã. 5 se odehrála
okresní soutûÏ O ‰luknovsk˘ pohár pro mládeÏ. Den pﬁedtím závodili dospûlí. Krásná
Lípa postavila 2 druÏstva. Ze 13 získala 9.
místo. Vût‰inou závodily zku‰enûj‰í dûti,
‰koda, Ïe dûvãata mají o závody men‰í zájem. ZávodÛ se zúãastnili T. Douda, J. Zerzán, P. Zvûﬁina, J. Novák, M. Roubíãek a T.
Antálek.
- 5. 6. 2005 uspoﬁádala MOâRS dûtsk˘
den na tÛni ã. 1.
Byla to velká pﬁíleÏitost zachytat si hlavnû
pro nerybáﬁe. Opravdu si zachytali i dospûlí
s dûtmi. Se‰lo se 22 dûtí, z nichÏ nejlep‰í byli:
Zbynûk Îitník – 165 cm
Jiﬁí Zezrán
– 69 cm
Matûj Dvoﬁák – 62 cm

Nejvût‰í ryba Matûj Dvoﬁák – amur 62 cm.
Nejmlad‰í úãastnici Gábince Appltové byly
teprve 4 roky. Po obãerstvení, opékání
buﬁtÛ a rozdání pûkn˘ch cen se v‰ichni roze‰li k domovÛm.
Poslední akcí byl dûtsk˘ den v Z·, kde organizace pﬁipravila 1 stanovi‰tû, hod na cíl,
kde se museli vystﬁídat v‰ichni závodníci.
Tímto dûkuji za velkou pomoc s mládeÏí
pﬁi akcích Jiﬁímu Veselkovi star‰ímu a Jaroslavu Houdkovi. Vûﬁím, Ïe se v záﬁí pﬁihlásí
do krouÏku dal‰í dûti. Myslím, Ïe lep‰í neÏ lelkovat po námûstí a nudit se je zajít si na
ryby a pﬁinést si tu nejvût‰í vysnûnou.
Za MOâRS vedoucí mládeÏe Josef Vavroch

SoutûÏící najdou otázky i na internetu
Páté v˘roãí zaloÏení Národního parku
âeské ·v˘carsko chce jeho správa mimo
jiné pﬁipomenout i vûdomostní soutûÏí Za
poznáním âeského ·v˘carska. Ta je tentokrát zamûﬁena na v‰eobecné znalosti o národním parku a celkem dvacet otázek je
k dispozici jak na webov˘ch stránkách
Správy NP âeské ·v˘carsko (www.npcs.cz)
a obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko (www.ceskesvycarsko.cz), tak i v informaãních stﬁediscích národního parku
a v dûãínské zoo.
U kaÏdé otázky jsou uvedeny tﬁi moÏné odpovûdi, z nichÏ je vÏdy jen jedna správná.
Své odpovûdi oznaãené jménem a pﬁíjmením, adresou bydli‰tû, datem narození a viditeln˘m heslem „Vûdomostní soutûÏ“ za‰lete na adresu: Richard Nagel, Správa NP
âeské ·v˘carsko, PraÏská 52, 407 46 Krásná
Lípa, nebo r.nagel@npcs.cz . Uzávûrka soutûÏe je 21. ﬁíjna. SoutûÏ je urãena jednotlivcÛm od 5 do 105 let.
Na vylosované autory správn˘ch ﬁe‰ení
pak ãekají atraktivní ceny, mezi nimiÏ nechybí v˘pravná fotografická publikace Národní park âeské ·v˘carsko nebo publikace z edice Chránûná území âeské
republiky.
Otázky (dal‰í sérii otázek pﬁineseme v dal‰ím
vydání prázdninového Vik˘ﬁe ã. 258)
1. ãást: ZE ÎIVOTA SKAL A KAMENÍ…
1) Národní park âeské ·v˘carsko, to je
pﬁedev‰ím pestrá mozaika pískovcov˘ch
skalních útvarÛ. Najdeme zde vysoké
skalní stûny, hluboké soutûsky, bizarní
vûÏe, skalní okna, brány, pﬁevisy. A to v‰e
je v˘sledkem dlouhodobé a trpûlivé práce

pﬁírody, která pískovec postupnû obru‰uje,
hladí, vyhlubuje, pﬁená‰í. Ale víte, kde se
ten pískovec v národním parku vÛbec vzal
a jak vznikl?
a) Ve druhohorách se zde nacházelo moﬁe,
kde se postupnû uloÏilo velké mnoÏství
písku, ze kterého pak stmelením vznikl
pevn˘ pískovec.
b) Ve tﬁetihorách probíhala v severních âechách intenzivní sopeãná ãinnost. Pískovec vznikl ztuhnutím lávy, která se vylila
z pravûk˘ch sopek.
c) Pískovec vznikl ve ãtvrtohorách v tzv.
dobû meziledové z mohutn˘ch pískov˘ch
nánosÛ, které sem „nahrnul“ pevninsk˘ ledovec.
2) Nejznámûj‰ím a také nejnav‰tûvovanûj‰ím skalním útvarem národního parku je
bezesporu Pravãická brána, která je také
vyobrazena ve znaku národního parku. Vyberte správné tvrzení o této bránû:
a) Je to nejvût‰í skalní brána na svûtû.
b) Je to nejvût‰í skalní brána v Evropû.
c) Je to nejvût‰í pískovcová brána v Evropû.
3) Nejvy‰‰ím kopcem národního parku je
RÛÏovsk˘ vrch, naz˘van˘ zkrácenû RÛÏák,
mûﬁící 619 m. Sv˘m tvarem sice vzdálenû
pﬁipomíná sopku, ale sopka to není a nikdy
ani nebyla. Ov‰em nûãím se tato na první
pohled magická hora opravdu od okolní
pískovcové krajiny li‰í. Víte ãím?
a) vût‰ina tohoto kopce není tvoﬁena pískovcem, ale ãediãov˘mi horninami
b) na úpatí RÛÏáku jsou drobné jeskyÀky, ve

kter˘ch se po cel˘ rok udrÏuje led
c) pod RÛÏákem je prostorná jeskynû, ve
které byly nalezeny kostry pravûk˘ch lidí
4) MoÏná jste uÏ zaslechli o tom, Ïe obãas
dojde v národním parku k ﬁícení skal, padání kamenÛ apod. To mÛÏe b˘t nebezpeãné i pro ãlovûka, zvlá‰È v obydlen˘ch
oblastech. I proto vznikla na Správû NP tzv.
skalní ãeta, která má za úkol sledovat riziková místa, kde by k ﬁícení mohlo dojít,
a vãas varovat obyvatele a náv‰tûvníky NP.
Víte, co je hlavní pﬁíãinou ﬁícení skal?
a) vandalové, kteﬁí úmyslnû uvolÀují nestabilní kameny na skalách
b) pﬁirozené pﬁírodní procesy
c) otﬁesy zemû zpÛsobené hust˘m silniãním
provozem na silnici Dûãín – Bad Schandau
5) Kromû pískovce se na území dne‰ního
národního parku nacházejí i ojedinûlá loÏiska jedné horniny, která byla v minulosti
vyuÏívána napﬁ. pﬁi v˘robû skla nebo Ïeleza. O jakou horninu se jedná?
a) Ïula
b) sádrovec
c) vápenec
2. ãást: V¯LET DO HISTORIE
6) V‰ichni víte, Ïe nyní existuje Národní park
âeské ·v˘carsko. Ale víte také, jak˘m zpÛsobem vznikl název âeské ·v˘carsko?
a) na‰e území bylo souãástí ·v˘carska ...
pokraãování na stranû 6
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SoutûÏící najdou otázky i na internetu
pokraãování ze strany 5
... a kdyÏ vznikla âeská republika, bylo
toto území pojmenováno na památku
b˘valého státu
b) celé území dostalo jméno od ‰v˘carsk˘ch
malíﬁÛ A. Zingga a A. Graffa, kter˘m zdej‰í
krajina pﬁipomínala rodné ·v˘carsko
c) na zdej‰ím území Ïilo velké mnoÏství ‰v˘carsk˘ch pﬁistûhovalcÛ, a tak si zdej‰í
území pojmenovali po rodné zemi
7) Ve dvou soutûskách ﬁeky Kamenice u Hﬁenska je jiÏ od konce 19. století provozována
jízda na pramicích. Jedna ze soutûsek se jmenuje Divoká a druhá Edmundova. Víte, po
kom dostala své jméno Edmundova soutûska?
a) po kníÏeti Edmundu Clary-Aldringenovi,
kter˘ se zaslouÏil o zpﬁístupnûní soutûsky
a provozování jízdy na pramicích
b) po poustevníku Edmundovi, kter˘ zde Ïil

v letech 1845-1890
c) po pﬁevozníku Edmundovi, kter˘ tuto soutûsku jako první projel na pramici
8) V blízkosti vesniãky Jetﬁichovice naleznete dvû skalní vyhlídky – jsou to Mariina
vyhlídka a Vilemínina stûna. Koho nám mají
jejich jména navÏdy pﬁipomínat?
a) ne‰Èastnice – Marii a Vilemínu, které se
v roce 1898 z ne‰Èastné lásky ke stejnému
mládenci vrhly dolÛ ze skály
b) jepti‰ky – Marii a Vilemínu, které byly ve
druhé polovinû 19. století v celém okolí
známé sv˘mi léãitelsk˘mi schopnostmi
c) matku a manÏelku kníÏete Ferdinanda
Kinského, kter˘ byl v 19. století majitelem
panství
9) Do roku 1945 byla vût‰ina obyvatel âeského ·v˘carska nûmecké národnosti. Kdy-

Bﬁeh pﬁehrady pﬁivítal
hudební festival
V pravé poledne v sobotu 16. ãervence
to na bﬁehu pﬁehrady v Kyjovû u Krásné Lípy
rozjely kapely pozvané na tradiãní Kyjovsk˘
festiválek. Na nûkolik stovek náv‰tûvníkÛ
ãekala desítka kapel, které Ïánrovû pokryly
folk, jazz, punk, nechybûl ani balkánsk˘ folklór. Ten do Kyjova pﬁivezla praÏská kapela
Neoãekávan˘ d˘chánek. Ov‰em jednou z
hlavních hvûzd festiválku byla oblíbená slovenská kapela Tornado Lue, která pﬁed ãesk˘m publikem naposledy hrála pﬁed dvûma
lety v Litomûﬁicích. Organizátor hudebního
festiválku Jaroslav Navara vysvûtlil, Ïe pÛvodnû akce vznikla jako mal˘ koncertík pro

pár spﬁátelen˘ch kapel. „V dne‰ní dobû se
z koncertíku stala tradice pro nûkolik stovek
lidí,“ poznamenal.
Stejnû jako v loÀském roce i letos Kyjovsk˘
festiválek zaãal uÏ v pátek veãer pﬁedstavením divadla Pod úrovní. V sobotu si pak
vedle muziky náv‰tûvníci uÏívali i ﬁady
atrakcí. V areálu byla ãajovna i vegetariánská kuchynû. A koho hudební pordukce
unavovala, mohl si jít odpoãinout do okolních lesÛ, neboÈ Kyjovsk˘ festiválek se konal
na rozhraní Národního parku âeské ·v˘carsko a Chránûné krajinné oblasti Labské pískovce.

byste se podívali do mapy zdej‰ího území
právû z této doby pﬁed koncem 2. svûtové
války, nalezli byste tím pádem u vût‰iny
mûst a vesnic (ale i skal, soutûsek, ﬁíãek
atd.) nûmecká jména. Víte tﬁeba, jaká obec
nesla nûmecké pojmenování Dittersbach?
a) Doubice
b) Jetﬁichovice
c) Chﬁibská
10) Na území Národního parku âeské ·v˘carsko mÛÏete nav‰tívit pozÛstatky nûkolika
skalních hrádkÛ, které byly ve stﬁedovûku
ob˘vány nejen poãestn˘m obyvatelstvem,
ale také loupeÏiv˘mi rytíﬁi. Víte, jak se tyto
hrádky jmenovaly?
a) ·aun‰tejn a Falken‰tejn,
b) Beck‰tejn a Pravãick˘ hrádek
c) Chﬁibsk˘ hrádek a Hoh‰tejn

Dovolenou
mÛÏe zpestﬁit
i Stromokazova
kletba
Místním i pﬁespolním je urãena turisticko-vlastivûdná soutûÏ Stromokazova kletba aneb Devatero putování po Krásnolipsku, kterou v loÀském roce spoleãnû pﬁipravili a letos opût
pﬁipravují obecnû prospû‰ná spoleãnost
âeské ·v˘ccarsko a mûsto Krásná Lípa. SoutûÏ
potrvá aÏ do 5. listopadu a mÛÏe b˘t vhodn˘m
zpestﬁením rodinné dovolené nebo ‰kolního
v˘letu. Informace o ní jsou dostupné na informaãním stﬁedisku na Kﬁinickém námûstí.

Mûsto KRÁSNÁ LÍPA

zastoupené tajemníkem Městského úřadu Krásná Lípa vyhlašuje
V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
na obsazení pracovní pozice
zahradník – mistr úseku údrÏby zelenû
Tato funkce bude zaﬁazena do 7. platové tﬁídy v souladu se znûním zákona ã. 143/1992 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Nástup do pracovního pomûru k 1. 9. 2005.
PoÏadavky:
• ukonãené úplné stﬁední odborné vzdûlání • minimální praxe v oboru 3 roky • praxe v oblasti zakládání a údrÏby zelenû
• dobré komunikativní a organizaãní schopnosti • schopnost samostatného rozhodování
• znalost práce na PC (uÏivatelské programy Word, Excel) • ﬁidiãské oprávnûní B, (T)
Uchazeã podá písemnou pﬁihlá‰ku, která musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pﬁíjmení a titul uchazeãe • datum a místo narození uchazeãe • státní pﬁíslu‰nost uchazeãe • místo trvalého pobytu uchazeãe
• ãíslo obãanského prÛkazu (ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního pﬁíslu‰níka) • datum a podpis uchazeãe
Uchazeã pﬁipojí tyto doklady:
• Ïivotopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zamûstnáních a odborn˘ch znalostech a dovednostech
• ovûﬁenou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
Uchazeã podá písemnou pﬁihlá‰ku v uzavﬁené obálce s oznaãením: „V˘bûrové ﬁízení – zahradník – neotvírat“
do 15. 8. 2005 osobnû do podatelny MûÚ Krásná Lípa nebo doporuãenû po‰tou na adresu:
Mûsto Krásná Lípa, k rukám tajemníka MûÚ, Masarykova 6, 407 46 Krásná Lípa.
V Krásné Lípû 18. 7. 2005

Jan Koláﬁ – tajemník MûÚ
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RÒZNÉ
Sbírku za‰títil starosta. Starosta Krásné Lípy
Zbynûk Linhart za‰títil sbírku Pozvednûte
slabé!, kterou v Krásné Lípû rozjela Nadace Euronisa z Liberce. Lidé mezi sebou
budou moci vybírat peníze do konce leto‰ního roku a vybrané peníze pak dostane
místní T–klub a jeho projekt S T–klubem za
poznáním. Získané peníze umoÏní dûtem
Ïijícím v sociálnû znev˘hodnûném prostﬁedí proÏít plnohodnotnû, pouãnû a zároveÀ i zábavnû svÛj voln˘ ãas. Dûti, které
krásnolipsk˘ T-klub nav‰tûvují, se za vybrané peníze napﬁíklad podívají na PraÏsk˘
hrad, do liberecké botanické a zoologické
zahrady, do dráÏìanského Zwingeru ãi do
Terezína. Organizátoﬁi sbírky kasiãku na léto
umístili do Infocentra na Kﬁinickém námûstí
v Krásné Lípû.

strana 7

·achové âeské ·v˘carsko
vyhrál PlzeÀan
Pﬁi ‰achovém Open âeské ·v˘carsko se
opût po roce v sále krásnolipského kulturního domu se‰li ‰achisté z celé republiky.
âtyﬁia‰edesát ‰achistÛ zde svedlo boje
o celkové prvenství a ‰est tisíc korun urãen˘ch pro vítûze jak se sv˘mi protihráãi, tak
i se sv˘mi nervy. „Letos se po nûkolika letech turnaje opût zúãastnily Ïeny, i kdyÏ
pouze dvû,“ ﬁekl jeden z organizátorÛ turnaje Jiﬁí Prudek.
Turnaj, kter˘ jiÏ sedm˘m rokem organizuje
‰achov˘ oddíl z Krásné Lípy, se hraje ‰v˘carsk˘m systémem na devût kol a je urãen registrovan˘m i neregistrovan˘m ‰achistÛm
s koeficientem kvality hráãe i bez nûj. Losování jednotliv˘ch partií ﬁídil poãítaã
a tempo hry bylo ãtyﬁicet tahÛ za dvû hodiny. Dál pak zb˘vala kaÏdému hráãi jedna
hodina na dohrání celé partie. Nad ‰achovnicí tak ‰achisté mohli strávit pût minut,
ale také ‰est hodin.
Do Krásné Lípy pﬁijel i loÀsk˘ vítûz Bﬁetislav
Daleck˘ z âeské Lípy. Tentokrát se ale mu-

Pozvánky
LETNICE VLâÍ HORA 2005,
poﬁádá ve dnech 19. - 21.8. o.s. Vlãí Hora

Pohlednice ze ·anghaje
Krásn˘ pozdrav z âíny celému mûstu zasílá
folklorní soubor Dykyta. Mûli jsme jiÏ 17 vystoupení …
Kája, Ondra, Romana, Karel, Verãa, Lucka,
Luká‰ a

28. 6. 2005 Shanghai

Od 17. ãervence platí nov˘
jízdní ﬁád na trase ·luknov
– Rumburk – Varnsdorf
– Nov˘ Bor – âeská Lípa
– Praha

jiÏ druh˘ roãník hudebního festivalu spojeného se soutûÏním a zábavním odpolednem pro dûti, na které mimo mnoha her
ãekají sladké odmûny a velk˘ táborák.
Souãástí hudební pﬁehlídky je bohat˘ doprovodn˘ program.
V pátek 19. 8. si na své pﬁijdou pﬁíznivci „oldies“, které urãitû nenechá chladn˘mi vystoupení takov˘ch hvûzd minulého století
jako jsou skupiny Turbo, Tublatanka ãi Motorband, doplnûné o místní legendu MnoÏiny (dnes Mandava). Neménû zajímavé
bude jistû vystoupení populárního Vildy
âoka se skupinou By Pass.
Sobotní program zaãíná jiÏ v devût hodin
ráno. Bûhem celého dne se pﬁedstaví
velké mnoÏství skupin z celé republiky .Vrcholem sobotního veãera bude vystoupení skupin Visací zámek, Garage a Abraxas. Sobotní perliãkou bude vystoupení
herce a zpûváka Jiﬁího Schmitzera , kter˘
k nám doslova spadne z nebe. Oba dny
budou zakonãeny nejvût‰ím ohÀostrojem
na zemûkouli.
Obãanské sdruÏení Vlãí Hora,
www.letnice-vlcihora.cz

sel sklonit pﬁed umûním Jana Balhara
z Línû u Plznû, kterému vedle ‰estitisícové
prémie pﬁipadlo i dal‰ích pût set korun pro
nejlep‰ího hráãe do osmnácti let. Cestou
k vítûzství ale musel porazit i nejstar‰ího
hrajícího ‰achistu turnaje, devûtasedmdesátiletého Jiﬁího Vartu z Dûãína ãi nejmlad‰ího úãastníka, teprve jedenáctiletého Jakuba Krupiãku z domácího ‰achového
oddílu.

SKALNÍMI HRÁDKY LABSK¯CH PÍSKOVCÒ
Klub ãesk˘ch turistÛ Krásná Lípa ve spolupráci s MûÚ poﬁádá ve dnech 12. aÏ 14. 8.
mezinárodní dálkov˘ turistick˘ pochod zaﬁazen˘ mezi deset pochodÛ IVV v âeské republice.
PROGRAM A TRASY
Pátek 12. 8.
12 km prezentace od 19 hod. a 50 km
noãní prezentace od 20.30 hod. na stanové
základnû KâT
Sobota 13. 8.
12 km, 25 km, 35 km, 50 km, 100 km, 32 km
cyklo, 53 km cyklo, 101 km cyklo – prezentace od 6.00 v restauraci Pod Kostelem na
námûstí
plavání – za pﬁíznivého poãasí na pﬁehradû
v Kyjovû mezi 8.00 a 20.00
Nedûle 14. 8.
13 km, 18 km, 36 km – prezentace od 8.00
v restauraci Pod Kostelem na námûstí
ODMùNA – pamûtní list, 50 a 100 km odznak
Adresa poﬁadatele: Jiﬁí Pavlík, tel.: 412 383
728, www.sweb.cz/kct_kl

Hledám na pomoc pána
nebo paní s autem
a volným časem.
Cesty k lékaři apod.
tel.: 412 383 270,
mobil: 606 331 317.

Prodám:
- seno, kozičku, kůzlata, prasátko. Případní zájemci
telefonujte na tel. č. 412 370 279, p. Ruma.
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Krásnolipsk˘ závod ozdobila úﬁadující mistrynû svûta
Úﬁadující mistrynû svûta, stﬁíbrná z Atén
a druhá Ïena svûtového Ïebﬁíãku Judith
Arndtová z Nûmecka ozdobila leto‰ní svûtov˘ pohár Tour de Feminin, kter˘ se jel
v minulém t˘dnu na silnicích ·luknovského
v˘bûÏku. Pﬁesto se ale nakonec musela
sklonit pﬁed oddílovou kolegyní Tinou Liebigovou, na kterou v cíli závodu ztrácela cel˘ch pût minut. „To, Ïe se Judith nepostaví
na stupnû vítûzÛ, se rozhodlo uÏ v první
etapû, kdy se podaﬁilo odjet ãtyﬁãlenné
skupinû závodnic, kde byla i Tina, která do
cíle pﬁijela s více jak ‰estiminutov˘m náskokem,“ ﬁekl ﬁeditel závodu Jiﬁí Vích.
Ten vÛbec o leto‰ním závodû hovoﬁí jako
o v˘jimeãném. Je‰tû nikdy se nestalo, Ïe
by se celá etapa jela za de‰tû, nebo Ïe by
si závodnice uÏ v první etapû vytvoﬁily rozhodující náskok. „Dûvãata vlastnû zmokla
uÏ v první etapû, ale v té druhé doslova lilo
po cel˘ch sto tﬁináct kilometrÛ. To také
mûlo za následek, Ïe se etapa zpomalila
o cel˘ch pûtadvacet minut,“ podotkl.

Za zajímavé v‰ak ov‰em povaÏuje i to, Ïe letos se na start závodu novû postavilo druÏstvo
z Finska, ãi to, Ïe zde jiÏ startovaly závodnice
z Japonska, Austrálie ãi Nového Zélandu.
„V loÀském roce o ná‰ závod projevilo zájem
i druÏstvo z Haiti, bohuÏel jim na‰e úﬁady nedokázaly vãas vyﬁídit potﬁebná víza,“ postûÏoval si. Klobouk v‰ak smekl pﬁed ·v˘carkou Sarou Tretolovou, kterou stejnû jako Nûmku
Arndtovou zdobí athénská olympijská bronzová medaile. „JenÏe ona ji získala na paralympiádû, jezdí totiÏ s protézou ruky,“ vysvûtlil.
Naopak zklamán je v˘konností ãesk˘ch
závodnic. „Závodnice z jediného ãeského
t˘mu vzdaly uÏ v druhé etapû,“ podotkl.
Nízkou v˘konnost ãesk˘ch cyklistek ale
dává za vinu i ãeskému svazu cyklistiky.
„Îenskou cyklistiku vÛbec nepodporuje,
spí‰e se ji snaÏí zlikvidovat. A za osmnáct let,
co závod existuje, se tu nikdo ze svazu ani
nebyl podívat,“ stûÏoval si.
Podnik svûtového poháru uÏ má na ·luknovsku osmnáctiletou tradici. Poprvé se

závod v Krásné Lípû jel v roce 1988 a na
závodnice ãekaly tﬁi etapy. Mezinárodním
se závod stal v roce 1993, v roce 1995
vstoupil na území SRN a v roce 2003 se
k organizátorsk˘m mûstÛm pﬁidala i polská
Bogatynia. Za svou osmnáctiletou historii
se závod mÛÏe pochlubit i takov˘mi hvûzdami, jako jsou olympijské vítûzky, nûkolikanásobné mistrynû svûta ãi vítûzky velk˘ch svûtov˘ch podnikÛ, jako tﬁeba
olympijská vítûzka z Atlanty Nûmka Petra
Rössnerová, mistrynû svûta Hanka Kupfernagelová nebo Zina Stagurskaja z Bûloruska, mistrynû Evropy Ukrajinka Tatiana
Staikinová ãi vítûzka Giro d`Italia, slovenská závodnice Lenka Ilavská. Ov‰em nejen
slavná jména závodnic zdobí krásnolipsk˘
závod, i trenéﬁi doprovázející jednotlivé
t˘my se mohou chlubit závodnick˘mi vavﬁíny. Jedním z nejznámûj‰ích je dlouholet˘
trenér nûmecké Ïenské reprezentace,
mistr svûta a olympijsk˘ medailista
H. J. Hartnick.

KINO Krásná Lípa
stﬁeda 27. 7.
SMÍM PROSIT
od 19.00 hod.
Richard Gere hledá v romantickém snímku v˘chodisko z Ïivotní
krize v tom, Ïe se zapí‰e do taneãních kurzÛ, kde potká Jennifer
Lopezovou.
ml. pﬁístupno, 107 minut, 60 Kã
ãtvrtek 28. 7.
GARFIELD VE FILMU
od 16.00 hod.
Repríza úspû‰né komedie o líném kocourovi z populárního
kresleného seriálu.
âESKÁ VERZE, 81 minut, dospûlí 40 Kã, dûti 30 Kã
pátek 29. 7.
XXX: NOVÁ DIMENZE
od 19.00 hod.
Úspû‰né pokraãování akãního hitu. Dal‰í nebezpeãné akce
agenta XXX.
ml. pﬁístupno, 110 minut, 60 Kã
pondûlí 1. 8.
HRDINOVÉ ¤Í·E GAJA
od 17.00 hod.
Animovan˘ zloduch touÏí ovládnout svût. Kdo mu v tom zabrání? O záchranu bojují u‰atí skﬁítci.
âESKÁ VERZE, 91 minut, dospûlí 60 Kã, dûti 40 Kã
stﬁeda 3. 8.
MILLION DOLLAR BABY
od 19.00 hod.
Trenér a jeho boxer: Clint Eastwood a Hilary Swanková bojují
o dÛstojnost v ringu Ïivota v oscarovém filmu leto‰ního roku.
ml. pﬁístupno, 132 minut, 60 Kã
pátek 5. 8.
JARMARK MARNOSTI
od 19.00 hod.
Láska a válka jsou schopné v‰eho, a pﬁece tak jiné. Ironick˘
a velmi humorn˘ pohled na anglickou spoleãnost na sklonku
napoleonsk˘ch válek.
ml. pﬁístupno, 137 minut, 60 Kã
pondûlí 8. 8.
OLDBOY
od 19.00 hod.
Pﬁíbûh novodobého hrabûte Monte Christo nepostrádá záhadu, napûtí, humor, erotiku, a nakonec i pomûrnû závaÏné
poznání o povaze viny.
ml. pﬁístupno, 60 Kã
pondûlí 15. 8.
TLUMOâNICE
od 19.00 hod.
Sly‰ela, co nemûla, a teì jí jde o Ïivot! Nicole Kidmanová,
Sean Penn a OSN v neuspûchaném thrilleru Sydneyho Pollacka.
ml. nepﬁístupno, 129 minut, 60 Kã
stﬁeda 17. 8.
SHREK 2
od 16.00 hod.
Repríza úspû‰ného animovaného filmu.
âESKÁ VERZE, 95 minut, dospûlí 50 Kã, dûti 30 Kã
pátek 19. 8.
STAR WARS: POMSTA SITHÒ
od 19.00 hod.
Sága se uzavírá. Klonové války vrcholí. George Lucas úspû‰nû
dokonãil svÛj letit˘ boj o galaktick˘ m˘tus.
ml. pﬁístupno od 12 let, 140 minut, 60 Kã
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