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Návštěva z Bruselu
Ve středu 21. února navštívil Krásnou Lípu
poslanec Evropského parlamentu Ing. Jaromír
Kohlíček,Csc. Po krátkém přivítání na radnici se jeho
zájem soustředil především na probíhající investiční
činnost města financovanou převážně z evropských
fondů.
Navštívil nejprve stavbu Domu Českého Švýcarska (Infocentrum), kde jej s budoucím využitím
seznámil Mgr. Marek Mráz, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, která
bude dům po dokončení provozovat.
V ještě syrové stavbě zněla slova o
poetických zákoutích budoucí návštěvnické expozice trochu nepatřičně,
ovšem již za pár měsíců se stanou realitou.
Ing. Kohlíček ocenil i provázanost
budoucích aktivit s těmi stávajícími,
např. v oblasti výchovy a vzdělávání,
kde se naváže i na právě probíhající
vzdělávací programy Komunitního
centra ČŠ.
Dalším bodem programu byla prohlídka dokončovaného Centra služeb.
Zrekonstruované prostory bývalé
továrny s množstvím zachovaných
původních stylových prvků, účelně a
vysoce esteticky řešené interiéry, kva-

litní provedení prací a celkové zaměření nabízených
služeb - to vše zanechalo u našeho hosta velmi pozitivní dojem.
Na závěr návštěvy došlo i na diskusi o aktuálních
obecních bolístkách - nedostatek financí na aktivní
politiku zaměstnanosti, dopravní obslužnost, reálně
klesající příjmy obecních rozpočtů a vysoká nezaměstnanost.
(J. Kolář)

Chtějí po nás 16 milionů,
my se nedáme!
V první polovině devadesátých let chtělo zastupitelstvo našeho města postavit kabelovou televizi.
Jistě, dobrá myšlenka. Ale jak už to tak bývá, cesta
do pekel je dlážděna dobrými úmysly. V létě roku
1994 odsouhlasilo zastupitelstvo ručení na úvěr
firmě ATS Praha, která slibovala vystavět u nás
základní síť kabelové televize v centru města. Ale
v následné smlouvě o úvěru ani v tehdy starostou
podepsaném ručitelském prohlášení města nebylo o kabelové televizi vůbec nic! Neexistovala ani
žádná relevantní dokumentace, podle které by se
vůbec dalo tušit, co se vlastně chce. Firma obratem peníze vyčerpala, utratila bůh ví kde. U nás ne.
Nebyly žádné nástroje někoho následně donutit,
aby u nás něco udělal. Vždyť smluvně jsme neměli
zajištěno nikde nic. Úvěr firma nesplácela, samozřejmě ani vysoké úroky a sankce. A tak Agrobanka začala dlužnou částku vymáhat na městu. To už
nešlo o čtyři miliony! Několik let jsme se úspěšně
bránili. Kdo by chtěl za něčí blbost a něčí podvůdky platit třeba deset milionů? Po krachu Agrobanky
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a několika pokusech vše utichlo. V roce 2003 jsme
považovali záležitost za promlčenou. Teprve o dva
roky později nám soud napsal, že nás nějaká firma,
která odkoupila pohledávku od Agrobanky v likvidaci, dala k soudu. No, jsme v Čechách a tak se už
ani není čemu divit, když vám to soud ráčí sdělit až
po dvou letech! Následovali další dva roky řešení
a soudních jednání. 22. února 2007 soud v první
instanci rozhodl v náš prospěch (zatím nepravomocně).
Proč to tak rozvádím? Chtěl jsem jednak připomenout, jak lehké je něco zvorat, stačí jeden podpis,
a hrozí vám zaplatit 16 mil.Kč, dlouhá léta starostí a
práce.
A ty by byly pro naše město zdrcující.
Chtěl jsem ale především na tomto případě ukázat,
jaké máme i štěstí. Již dvanáct let je naším právním
zástupcem JUDr. Eva Ruthová. Je předsedkyní přestupkové komise, téměř každodenně nám pomáhá
a radí v té české právní džungli a zastupuje nás u
soudů a důležitých jednání. S výjimkou jednoho

Příští číslo Vikýře vyjde
v úterý 20. března 2007

Krásnolipský
orloj…
Už jsme si celkem zvykli, že se v Krásné Lípě každou chvíli objeví nějaký ten
ministr či poslanec. Jako v okénku orloje se tu střídají… A ve všech možných
kombinacích - bývalý ministr a současný poslanec, případně senátor - teď
zrovna ministr, někdy „jen“ čistokrevný
poslanec či senátor. To vše napříč politickým spektrem. Občas je prostřídá
nějaký ten velvyslanec, manželka premiéra, hejtman či krajský radní - často
budoucí poslanec, senátor… O Krásné
Lípě se prostě ví.
Nejnověji do plejády politických návštěvníků přibyl tzv. europoslanec, tedy
poslanec Evropského parlamentu.
Všem těm lidem s přetékajícími diáři
stojí za to se u nás zastavit. Prohlédnou si město, seznámí se s investičními
novinkami, poptají se na problémy a
zkušenosti. Mnozí se vrací opakovaně.
Pavučina kontaktů se rozšiřuje a houstne.
Leckdo si možná řekne: a co?
Blíží se další kola rozdělování evropských peněz a to není žádná loterie. To
je náročná soutěž, jen kvalitní projekty
nestačí, počítá se každý bod.
A my ještě potřebujeme opravit školu,
zrekonstruovat náměstí, dodělat kanalizaci, opravit silnice, zaměstnat lidi…
(J. Kolář)

nepodstatného případu jsme vyhráli všechny soudní spory a nebo k nim díky jasné argumentaci z naší
strany ani nedošlo. Vyřešili jsme společně mnoho
průšvihů z minulosti, problémový nájem hotelu Beseda před deseti lety, problémy s tehdejším
nájemcem a také vlastnictvím Zámečku, utracenými 4 miliony sdružených prostředků na tzv. nákupní
středisko, atd. Dr. Eva Ruthová je důležitou oporou
v naší práci. Jsem rád, že naše město zastupuje ve
správní radě o.p.s. České Švýcarsko, kde je platným
členem. Patří do úzkého týmu spolupracovníků, bez
kterých bychom nemohli dělat to, o co se tu v rámci daných možností snažíme a bez kterých bych si
naše další působení nedovedl představit.
A za to bychom měli jistě všichni alespoň poděkovat.

(Zbyněk Linhart)
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Ta studna je moje …
Jak je to ale s vodou, prýštící z hlubin země, v této mojí studni. V nedávné době odvysílala televize
NOVA v televizních novinách šot o povinnosti přihlásit odběr vody z vlastní studny do 30.6.2007
Jenže tento termín platí pro podnikatele a fyzické
osoby podnikající na základě oprávnění.
Pro obyčejné domkaře a chalupáře je zákon poněkud tolerantnější. Pro lepší porozumění jsme pro
Vás připravili šest otázek a odpovědí v „ lidské řeči“.
1) Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své
nemovitosti studnu postavenou někdy kolem
roku 1925. Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený,
nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr
podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování
WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat
apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008
a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není
podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti
v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě
rekreační chaty či chalupy.
2) Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u
své nemovitosti studnu postavenou v roce 1975.
Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám o
něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po
1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení
příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud
o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a
povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve
o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad.
Pro naše občany je pověřeným obecním úřadem
pro vydání tohoto povolení Městský úřad Rumburk,
odbor životního prostředí.
3) Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u
své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995.
Vše mám řádně povoleno – musím žádat o nové
povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro
individuální zásobování domácnosti pitnou vodou.
Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro
individuální zásobování domácnosti pitnou vodou
se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování
domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném
povolení k odběru podzemní vody). Není přitom
podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti
v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě
rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná o

individuální zásobování domácnosti pitnou vodou,
platnost povolení dnem 1.1.2008 nezaniká.
4) Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto zeleninu.
Musím mít nějaké povolení?
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda
v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno zvláštní
technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není
třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač
apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez
ohledu na množství odebrané vody.
5) Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje
hydrogeolog podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve
znění pozdějších předpisů. Jeho vyjádření je podkladem vydání povolení k odběru podzemní vody,
pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech
nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti konzultovat tuto otázku s příslušným
vodoprávním úřadem.
6) Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody zpoplatněno?
Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody,
k odběru povrchové vody ani řízení k o vydání
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu
poplatku.
V případě potřeby je žadatelům na městském úřadě
na odboru investic, výstavby a životního prostředí
k dispozici „Žádost o povolení k odběru podzemních vod “. Žádost je také ke stažení na internetu
na stránkách www.rumburk.cz/urad/index.php , ve
složce formuláře – odbor životního prostředí.
(Zpracoval Karel Mareš, MěÚ Krásná Lípa)

FOTO STUDNA

Krásnolipský sochař zabodoval v Lotyšsku
Před pár dny se z Lotyšska do Krásné Lípy vrátil Miloš Kubišta ověnčený cenami, které obdržel
na 9. Mezinárodním ledovém sympoziu v Jelgavě
( 9 . S t a r p t a u t i s ka j ā
Ledus
skulptūru
festivālā
Jelgavā).
Festival, jehož téma
znělo „Moderní doba
ledová“ se konal od 5.
2. –10. 2. 2007. V –25
°C soutěžilo 10 dvojic
např. z Velké Británie,
Irska, Ruska, Chile,
Dánska, Holandska
či Litvy. Jedinými
zástupci Čech byli
Miloš Kubišta a českolipský Jan Fedorčák, kteří dokázali
zvítězit nad přírodními zákony ledu svou
společnou realizací
s názvem Kaktus,
neboť základna sochy
měřila pouhých 20
cm, avšak výška
dosáhla 5 metrů (!).
Jejich Kaktus inspiroMiloš Kubišta a Jan Fedorčák před
vaný svodem dešťové
společným dílem Kaktus
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vody z pražského chrámu Sv. Víta obsadil 3. příčku!
Kubištova individuální kompozice nazvaná získala
zvláštní ocenění lotyšských sochařů. Ceny našim
reprezentantům předával český velvyslanec v Lotyšsku Ing. Jan Finferle.
Na otázku: „V čem tkví tajemství úspěchu českých sochařů?“ Miloš Kubišta s úsměvem odpovídá:
„Důležité je se dívat a vidět věci jednoduše.“
BcA. Miloš Kubišta (1976) působí jako restaurátor
sochařských děl, avšak nevyhýbá se ani vlastním
počinům v oblasti současného sochařství. Více na
www.krasnalipa.zeleni.cz .
(Jitka Wokurková)

Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 12. 3. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 15. 3. 2007 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00 - 12:00 h 14:00 - 17:00 h
Úterý
7:00 - 12:00 h 14:00 - 15:00 h
Středa 7:00 - 12:00 h 14:00 - 17:00 h
Čtvrtek 7:00 - 12:00 h 14:00 - 15:00 h
Pátek
7:00 - 13:00 h
Sobota v sudém týdnu 8:00 - 11:00 h
Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

Hlášení o pálení klestí
(suchého materiálu organického původu)
volejte VŽDY na telefonní číslo 950431010 operační důstojník HZS ÚK v Ústí nad Labem,
kam jsou stažené veškeré telefonní linky a kam
by byl případně hlášen požár!
Při nahlašováni uveďte tyto povinné údaje:
- datum pálení
- čas pálení - od kdy začátek, do kdy konec
- lokalitu - pokud možno co nejpřesněji
- jméno osoby zodpovědné za pálení
- telefonní kontakt na osobu která bude pálení
řídit, nebo se bude pálení zúčastňovat
- jméno (název) organizace, která pálení bude
provádět
včasným a správným nahlášením těchto údajů
na uvedené číslo zabráníte planému poplachu
a výjezdu jednotek požární ochrany. S obsahem
hlášení je vhodné seznámit i velitele Vaší jednotky požární ochrany, pokud by někdo hlásil
požár starým způsobem.
Děti z keramického kroužku i vedoucí Hana
V. děkují všem, kteří kroužku pomáhají a jeho
činnost podporují či mu přispěli darem: městu
Krásná Lípa, Ústavu sociální péče Krásná Lípa,
Základní škole Krásná Lípa, Sklárně Chřibská,
Klubu českých turistů Krásná Lípa, Asociaci
TOM a dobrovolníkům Míše, Marjánce, Hance,
Markétě a Tomášovi.

UPOZORNĚNÍ
Sdělujeme Vám, že z důvodu nezbytných prací
na elektrickém zařízení bude přerušena dodávka elektrické energie:
v obci: Krásná Lípa - Sněžná - jižní část
Datum a čas: 13.03.2007 08:00 až 17:00,
15.03.2007 08:00 až 17:00,
20.03.2007 08:00 až 17:00,
22.03.2007 08:00 až 17:00
v obci: Krásná Lípa - Sněžná - severní část
Datum a čas: 12.03.2007 08:00 až 17:00,
14.03.2007 08:00 až 17:00,
16.03.2007 08:00 až 17:00,
19.03.2007 08:00 až 17:00
PEŠKAŘ JAN Vedoucí Provozní správy Děčín,
tel. 840850860

Miloš Kubišta, Optický kabel
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ZELENÉ ČTVRTKY
V Krásné Lípě se divadlu začíná blýskat na lepší
časy
8.2.07 od 19.00 představení rumburského divadelního souboru domu kultury 1+2=3 navštívilo
celkem 130 diváků. O dva týdny později, 22.2.07,
představení divadla Víti Marčíka z Hosína u Českých
Budějovic Popelka navštívilo celkem 96 diváků. Obě
představení byla velice zdařilá a divákům se líbila.
Tolštejnské panství se představilo na veletrhu
Ve dnech 15. až 18. února probíhal v Praze veletrh
cestovního ruchu Holiday World 2007. Ve společném stánku Ústeckého kraje bylo také představeno
Tolštejnské panství a mikroregion Tolštejn , které
prezentovali, kromě pracovníků Agentury rozvoje
Tolštejnského panství, o.p.s. , také studentky Pavlína
Bláhová a Zuzana Kaňová ze Střední školy služeb a
cestovního ruchu ve Varnsdorfu.

Větrná energie v našem kraji?
Kdy a kde: čtvrtek, 8. 3. 2007, 17 hod, Kulturní dům Rozkrok Varnsdorf
Dozvíte se: Jaké jsou možnosti a úskalí větrné energetiky v našem kraji?
Přispějte svým názorem do moderované diskuze. Zeptejte se odborníků z řad investora
Windtechnology, Hnutí Duha, správ chráněných krajinných oblastí v kraji a Odboru životního
prostředí Města Varnsdorf.
Krása a zdraví z přírody
Kdy a kde: čtvrtek 15. 3. 2007, 17 hod, Kulturní dům Střelnice Rumburk
Dozvíte se: Jak se vyrábí kosmetika bez chemie a jaké má pozitivní účinky na člověka?
Naučíte se, jak si připravit přírodní kosmetiku doma. Inspiraci z přírody získáte od specialistů
z Nobilis Tilia Vlčí Hora.
Čistírny odpadních vod – alternativy pro domácnosti
Kdy a kde: čtvrtek 22. 3. 2007 na Terénní základně Buk Krásná Lípa
Tento seminář pro vás připravuje 4. ZO ČSOP ke Dni vody.
Pro více informací sledujte www.volny.cz/tiliacz

Rok ve znamení
dokončování i dalších příprav
JARNÍ KVĚTINOVÝ BÁL. V pátek 9.března pořádá
FS Lužičan za podpory města Krásné Lípy od 20.00
hod. v kulturním domě již II. Jarní květinový bál.
Děkujeme dopředu všem, kteří si na teto ples zakoupili nebo ještě chtějí zakoupit vstupenku v
hodnotě 150 Kč, protože výtěžek z tohoto vstupného soubor Lužičan věnuje rodině Strakových
na pomoc v jejich tíživé situaci. Pokud i vy chcete
přispět, vstupenku si můžete zakoupit, aniž se plesu
zúčastníte a to u paní Kamily Cidlinové nebo v
Železářství u Semelků.
DĚTSKÝ KARNEVAL. V neděli 11. 3. od 14:00
se v Kulturním domě v Krásné Lípě koná dětský
karneval.
VÝSTAVA OBRAZŮ. Kulturní oddělení MÚ Šluknov
Vás srdečně zve na výstavu OBRAZŮ Ing. BORISE
TRANTINY. Vernisáž se koná v úterý 6. března v
17.30 hodin ve výstavní síni Domu kultury Šluknov.
Výstava potrvá do 30. 3. 2007 a přístupná bude od
pondělí do pátku od 9 do 15 hod., v sobotu od 10
do 12 hod.
JAZYKOVÝ KURZ. Společnost TUR pořádá již
tradiční Česko-německé jazykové kurzy, opět
v Horním Podluží v rekreačním středisku HOPO.
Termíny konání: 14. - 15. duben a 28.-29.
duben 2007. Kurz je pro začátečníky i pokročilé.
O těchto víkendech spojíte příjemné s užitečným odpočinete si a navíc si rozšíříte své znalosti jazyka
sousedů a ještě získáte plno přátel. Výuka v malých
skupinách je ideální formou pro to, abyste překonali
případné obavy a začali konverzovat. Setkání začíná
v sobotu v 9.00 hod. V ceně 1 400,- Kč je zahrnuto:
výuka s lektory, podklady pro výuku, stravování a
ubytování. V případě dotazů a upřesnění se můžete
obracet na Libuši Hlinkovou, tel. 412 336 291,
e-mail: krecany@volny.cz
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Dva měsíce dalšího roku máme za sebou. V této
době jsme museli mj. zvládnout administrativní
náležitosti projektů a dotací, posunout k dokončení
stavby sportovního areálu – především přístavbu
tělocvičny, Centra služeb (dům chovatelů) – ten je
také před dokončením, v Domě Českého Švýcarska
na náměstí se intenzivně pracuje tak, aby mohl být
uveden do provozu v létě. Bylo nutné připravit výběrová řízení na vybavení všech tří staveb a pracuje se
na přípravě expozice v novém domě na náměstí.
Připravují se další budoucí stavby, zpracovávají
se projektové dokumentace, vyřizují se příslušná
povolení, rozhlížíme se po vytvářených pravidlech
budoucího rozdělování evropských dotací od konce
letošního roku. Ustáli jsme důležitý soud. Sestavit
návrh rozpočtu na letošní rok bylo ještě obtížnější
a ukazuje, jak je těžké zabezpečovat nadále vše, co
bychom potřebovali, nemluvě o všech těch zákonných povinnostech.
Investiční část rozpočtu se omezuje na dokončení rozpracovaných věcí.
Letos bychom tedy především měli dokončit
všechny ty stavby včetně jejich vybavení a zahájení provozu, zrealizovat autobusové nádraží vedle
náměstí, dokončit pult řízení kotelen vč. vnitřního
internetu města, amfiteátr u kina, atd.
Velká částka rozpočtu půjde na projektové dokumentace. Máme připravenu resp. připravujeme
celou řadu nových investičních akcí. Myslím, že je
reálné během letoška dokončit přípravu a následně
podat žádost o řadu důležitých staveb. Rekonstrukce plochy náměstí a okolí, rekonstrukce požární
zbrojnice v Nemocniční ulici, pokračování výstavby
kanalizace a vodovodů, opravy místních komunikací, obnova parku u Zámečku a zelených ploch ve
městě, oprava kaple ve Vlčí Hoře, oprava Kyjovské
nádrže a rybníka Šimlák, kultivace ploch na sídlišti, atd. Máme připraveno posílení zdroje na spalování biomasy v kotelně na sídlišti atd. Důležitým
projektem, který začínáme intenzivně připravovat
je komplexní rekonstrukce hlavní budovy základní
školy vč. přístavby prosklené haly, solárních systé-

mů a tepelných čerpadel. Vedle školy je připravena
k výstavbě víceúčelová sportovní hala. Budeme
hledat partnera pro investice v cestovním ruchu a
to především k výstavbě připravených staveb motelu, kempu a penzionu. A když vše dobře dopadne,
mohlo by se příští rok začít s prvními realizacemi.
Je tedy před námi rok nenápadné a o to podstatnější práce. Výsledky se však dostaví vletech příštích.

(Zbyněk Linhart)

Knihovna
se v Noci s
Andersenem
změní v
pohádku
Také v letošním roce připravuje městská knihovna
Krásná Lípa pro své malé čtenáře pohádkovou Noc s
Andersenem. Že jste o ní ještě neslyšeli? Letošní noc
se koná v pátek 30. března 2007. Přihlášené děti spí
v noci v knihovně ve svých spacácích. Ale předtím
je čeká program, složený ze spousty soutěží, her a
čtení. A komu je tento program určen? Podmínkou
je vyplněná přihláška a věk do 12 let. Přihlášky jsou
k dispozici v městské knihovně.

(Jindra Malinová)
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USNESENÍ

ze 7. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 15.02.2007
I. Hlavní program
Centrum NP ČŠ I - výběrová řízení
Usnesení RM č. 7 - 01
RM projednala stav příprav výběrových řízení souvisejících s realizací
projektu Centrum NP České Švýcarsko I a schvaluje nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje na zajištění výběrového řízení
dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na akce :
- vybavení Centra služeb pro návštěvníky ČŠ
- vybavení Infocentra ČŠ
- zhotovení expozice ČŠ a podpis příslušné smlouvy.
Sportovní areál
Usnesení RM č. 7 - 02
RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu podpory rozvoje SZ Čech na přístavbu bufetu (klubovny) ve Sportovním areálu ČŠ
a ukládá starostovi města připravit podklady a zajistit podání žádosti.
RM ukládá místostarostovi města připravit podklady pro podání
žádosti na výstavbu turistického orientačního značení a vybavení
informačního systému turistických cílů města a to ve spolupráci s o.
p. s. České Švýcarsko.
České Švýcarsko, o. p. s.
Usnesení RM č. 7 - 03
RM projednala návrh na rozšíření členů správní rady o.p.s. České
Švýcarsko o tři s tím, že mezi novými členy by byl zástupce Rady
Ústeckého kraje. RM ukládá starostovi města projednat tuto možnost
s ostatními zřizovateli a s hejtmanem Ústeckého kraje.
Návrh rozpočtu města na rok 2007
Usnesení RM č. 7 - 04
RM projednala přípravu a schvaluje návrh rozpočtu města na rok
2007 a ukládá vedoucí ekonomického odboru MěÚ jej po doplnění
zveřejnit v souladu s právními předpisy.
II. Došlá pošta
Byty
Usnesení RM č. 7 - 05
RM schvaluje žádost Dany Smolové o výjimku z čl. 5 Pravidel pro
přidělování městských bytů
v Krásné Lípě z důvodu, že v tomto případě nejde o směnu mezi
stávajícími nájemci.
Byty
Usnesení RM č. 7 - 06
RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2000/25/13-285
uzavřené mezi městem Krásná Lípa a Irenou Váchovou, Nemocniční
1149/12A, Krásná Lípa, kterým se schvaluje uvádění adresy
Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa, byt č. 8 jako sídlo firmy EONÉ
Czech Republic, s. r. o. s podmínkou uhrazení závazků vůči městu.
Byty
Usnesení RM č. 7 - 07
RM schvaluje převod nájmu bytu č. 2, Nemocniční 538/10, Krásná
Lípa z Aleny Sojkové na dceru Kamilu Sojkovou za podmínky uzavření
nové nájemní smlouvy a složení kauce 4 000 Kč.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 7 - 08
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytové prostory v objektu
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, o velikosti cca 57 m2 (Dům služeb).
Veškeré opravy a úpravy provede nájemce na vlastní náklady.
Dodávky elektřiny
Usnesení RM č. 7 - 09
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 7 NN 3 00061336, o připojení s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín a smlouvy č. 7 CEZDI
00067181, o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí s firmou ČEZ Prodej, s. r. o., Vinohradská 325/8, Praha pro byt
č. 5 v objektu Pražská 450/48, Krásná Lípa dle předložených návrhů.
Přidělení služebního bytu
Usnesení RM č. 7 - 10
RM schvaluje přidělení služebního bytu v přístavbě tělocvičny správci
Sportovního areálu dle §685, odst. 1, zákona č. 107/2006, § 7, zákona
č. 102/1992 a dle pravidel pro přidělování městských bytů.
Žádost oddílu kopané TJ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 7 - 11
RM neschvaluje žádost oddílu kopané TJ Krásná Lípa o prominutí
pronájmu prostor kulturního domu a zapůjčení prostor baru s tím,
že dle provozního řádu kulturního domu hradí oddíl kopané pouze
50% ceny pronájmu prostor a bar s příslušenstvím má dle smlouvy v
pronájmu jiný subjekt.
Žádost Romského sdružení Čačipen
Usnesení RM č. 7 - 12
RM neschvaluje žádost o zapůjčení prostor v areálu T-klubu Romskému sdružení Čačipen
k organizaci zájmových kroužků, z důvodu, že prostory tohoto
zařízení slouží k volnočasovým aktivitám neorganizované mládeže a
nejsou dále jednotlivě pronajímány.
Ceník ke smlouvě o odstranění odpadu č. 2002/14/19-070
Usnesení RM č. 7 - 13
RM schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o odstranění odpadu č.
2002/14/19-070 mezi městem Krásná Lípa a firmou Marius Pedersen,
a. s., se sídlem Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové, platný od
1. 1. 2007.
III. Různé
Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2006
Usnesení RM č. 7 - 14
RM bere na vědomí hodnotící zprávu města Krásná Lípa k návrhu
státního závěrečného účtu
za rok 2006, dle předloženého návrhu.
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Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006
Usnesení RM č. 7 - 15
RM schvaluje Roční zprávu města Krásná Lípa o výsledcích finančních
kontrol za rok 2006,
v předloženém znění.
CHRISTIAN INTERNATIONAL a. s.
Usnesení RM č. 7 - 16
RM bere na vědomí sdělení JUDr. Ruthové o pohledávce města
Krásná Lípa proti Christian International a. s. ve výši 59 200 Kč vč.
příslušenství a ukládá vedoucí finanční odboru navrhnout postoupení této pohledávky vymáhací společnosti PROFI-CZ s. r. o.
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 7 - 17
RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 560 905053 3 pro pojištění
odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli
- městu Krásná Lípa s KOOPERATIVA pojišťovna, a. s.
Pronájem pozemku pod veřejným WC
Usnesení RM č. 7 - 18
RM schvaluje uzavření smlouvy mezi firmou MICHEL REISEN s. r. o.,
Křinické nám. 252/2, Krásná Lípa a městem Krásná Lípa, o pronájmu
části st. p. č. 754/1, k. ú. Krásná Lípa, za účelem provozování veřejného
WC.
Byty
Usnesení RM č. 7 - 19
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 15, Nemocniční 1137/6,
Krásná Lípa o velikosti
1 + 0 (26 m2), kategorie I. Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si
nájemce provede na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 7 - 20
RM schvaluje žádost Boženy Koubské o výměnu bytu č. 32, o velikosti 1+1 (29 m2), za byt č. 48 o velikosti 1 + 2 (39 m2), kategorie
I, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a
úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 7 - 21
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 32, Nemocniční 1137/6,
Krásná Lípa o velikosti 1+1 (29 m2), I. kategorie. Kauce 5 000 Kč.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Jednostranné zvyšování nájemného z bytu
Usnesení RM č. 7 - 22
RM doporučuje ZM schválit od 01.06.2007 jednostranné zvýšení
nájemného z městských bytů vyplývající ze zákona 107/2006 Sb., dle
předloženého návrhu.
Telefony
Usnesení RM č. 7 - 23
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2004/19/28-097 s firmou GTS
NOVERA a. s., Přemyslovská 2845/43, Praha, dle předloženého
návrhu.
Plynová přípojka Infocentrum
Usnesení RM č. 7 - 24
RM schvaluje kupní smlouvu na plynovou přípojku pro objekt Infocentra na Křinickém náměstí vyplývající ze smlouvy o připojení k
distribuční soustavě s firmou Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská
940, Ústí nad Labem, dle předloženého návrhu.
Věcné břemeno
Usnesení RM č. 7 - 25
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene k
p. p. č. 358, k. ú. Krásný Buk, v rozsahu vymezeném v geometrickém
plánu, uzavřenou mezi městem Krásná Lípa a Petrem Paulíčkem
a Lenkou Ungrovou. Věcné břemeno se týká uložení kanalizační
přípojky k objektu č. p. 342/5, Vyhlídky, k. ú. Krásná Lípa, do pozemku
města.
Žádost o příspěvek na vybavení JPO SDH
Usnesení RM č. 7 - 26
RM schvaluje podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Ústeckého
kraje na zlepšení materiálně technického vybavení Jednotky požární
ochrany SDH Krásná Lípa v celkové výši 138 tis. Kč, se spoluúčastí ve
výši 30%, tj. 41 tis. Kč.
Kolizní opatrovnictví
Usnesení RM č. 7 - 27
RM bere na vědomí informaci Jana Koláře, tajemníka MěÚ k problematice zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a schvaluje podání
žádostí ve věci tzv. kolizního opatrovníka ve znění, dle předloženého
návrhu.
Zákon o střetu zájmů
Usnesení RM č. 7 - 28
RM bere na vědomí informaci Jana Koláře, tajemníka MěÚ o platnosti
nového zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve vztahu k zaměstnancům města a
členům RM a ZM.
Jmenování a odvolání z komisí RM
Usnesení RM č. 7 - 29
RM jmenuje do komise sociálně právní ochrany dětí paní Světlanu
Heeneovou. RM odvolává z komise cestovního ruchu Janu
Kožnarovou a Romanu Sedláčkovou.
Hlasování v ZM
Usnesení RM č. 7 - 30
RM bere na vědomí vyjádření právního zástupce města Krásná Lípa,
ve věci prodeje pozemků ZM.

Daňové plnění
Usnesení RM č. 7 - 31
RM se seznámila a bere na vědomí daňové plnění za rok 2006, dle
předloženého návrhu.
Vypůjčení klarinetu
Usnesení RM č. 7 - 32
RM schvaluje smlouvu č. 2007/42/23-17 o výpůjčce klarinetu (inv.
č. 8*1089) na 1 rok mezi městem Krásná Lípa a žákem Patrikem
Vondráčkem zastoupeným matkou Petrou Vondráčkovou. Výpůjčné
činí 240 Kč na 1 rok.
Komunitní centrum ČŠ - DPP
Usnesení RM č. 7 - 33
RM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Lucií Martínkovou na jednání mezinárodní skupiny Skills a na mezinárodní setkání
partnerů v ČR.
Smlouva o rozvojovém partnerství - dodatek č. 1
Usnesení RM č. 7 - 34
RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o rozvojovém partnerství
uzavřené s Českým Švýcarskem, o. p. s. a Agenturou Pondělí, o.
s. v rámci projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska, dle
předloženého návrhu.
Komunitní centrum ČŠ - výběrové řízení č. 14
Usnesení RM č. 7 - 35
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodávku služeb V14
- Výroba a dodávka propagačních předmětů, určených pro projekt Iniciativy EQUAL, Komunitní centrum Českého Švýcarska, dle
předloženého návrhu.
Marketingová strategie Komunitního centra ČŠ
Usnesení RM č. 7 - 36
RM schvaluje Marketingovou strategii Komunitního centra ČŠ, dle
předloženého návrhu.
Lektoři Komunitního centra ČŠ - EQUAL
Usnesení RM č. 7 - 37
RM schvaluje lektory krátkodobých kurzů, dle předloženého seznamu.
Komise pro výběrová řízení
Usnesení RM č. 7 - 38
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení RM č. 3-19 ze
dne 7. 12. 2006 tak, že
Jan Fiala není členem, ale náhradníkem komise pro výběrová řízení.
Udělení licence pro Dopravní podnik Děčín.
Usnesení RM č. 7 - 39
RM bere na vědomí předloženou žádost o udělení licence pro
právnickou osobu Dopravní podnik města Děčína, a.s. se sídlem
Dělnická 106, 405 29 Děčín IV, na provozování veřejné linkové osobní
vnitrostátní dopravy na lince Hřensko-Mezní Louka-JetřichoviceChřibská-Krásná Lípa.
Proplácení obřadů
Usnesení RM č. 7 - 40
RM schvaluje za svatební obřad a obřad vítání občánků provedený
v roce 2007 vyplácet oddáv jícímu a matrikářce za jeden obřad
každému 190 Kč. RM schvaluje vyplácet v roce 2007 za úpravu
zevnějšku za jeden obřadní den pro oddávajícího a matrikářku
každému po předložení účtu maximálně 145 Kč.
Kronika města
Usnesení RM č. 7 - 41
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně příloh za měsíc leden
2007, předložený kronikářem města Ivanem Jaklem.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- pohledávky k rozpočtovým příjmům k 31.12.2006
- návštěvnost knihovny a internetu za měsíc leden 2007
- plán v hale sportovního areálu
- fotografie obrazu Krásné Lípy
- dopis Vojtecha Dička ohledně neplacení poplatku za odpady
- odpověď na dopis Vojtecha Dička
- kopie faktury firmy Techtex za opravu osvětlení v nafukovací hale
- metodické pokyny pro odnětí kovového šrotu
- ročenka ŽP Ústeckého kraje za rok 2005
- podpora rozvoje podnikatelských subjektů na území NUTS 2
- přehled o splnění úkolů RM vedoucí projektu KCČŠ
- přehled pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa
k 31.12.2006
- přehled o stavu plnění úkolů RM
- zadávací dokumentace pro výběrové řízení na vnitřní vybavení
Centra služeb ČŠ
- plán akcí KD na měsíc únor 2007
- žádost B. Koubské o výměnu bytu
- dopis Úřadu práce, Děčín ohledně VPP
- přehled evidovaných uchazečů na ÚP
RM dále projednala tyto zápisy z komisí:
- KŠMTV ze dne 13.02.2007
- zdravotně sociální ze dne 06.02.2007
- SPOZ ze dne 05.02.2007
- cestovního ruchu ze dne 29.01.2007
- kulturní komise ze dne 09.01.2007
- SPOZ ze dne 08.01.2007
- kulturní komise ze dne 02.01.2007

Místostarosta města: Jan Fiala
Člen RM: Jiří Vích
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Jak jsme si povídali a hráli s hasiči
Dne 12.2. jsme dopoledne v Masarykově školce
strávili s příslušníky hasičského sboru. Příchodem
uniformovaných hasičů děti naší školičky instinktivně zpozorněly a s respektem pokukovaly, co všechno se na ukázku přináší. Po krátkém přivítání a před-

stavení sebe samých předvedli hasiči dětem různé
druhy modelů hasičských dopravních prostředků,
kdy největší obdiv a nadšení patřily velkému hasičskému autu, do nejmenších detailů dálkově ovládaném.
Příslušníci hasičského sboru naše
„mrňata“
velmi
důrazně
poučili o tom, jaké
nebezpečí hrozí
při manipulaci se
zápalkami a při
jakýchkoliv hrách
s
hořlavinami.
Děti se dozvěděly a některé také
znaly, jak správně
ohlásit požár, který
nikdy nesmí zkoušet uhasit samy, a
že rychlé pomoci
a zásahu docílí
vytočením tel. čísla 150. Děti měly
možnost poznat
rozdíl v uniformě
zásahové a vycházkové, prohlédly si

řadu nejrůznějších obrázkových knížek s hasičskou
tématikou, zpestřených ozvučením.
Všichni společně jsme porovnali a zhodnotili
sadu výtvarných dětských výkresů a koláží s požárními náměty, oceněných v okresních a krajských
kolech.
A tak jsme všichni poslouchali, povídali si i hráli,
vyzkoušeli si, jak se takový požár vlastně ohlašuje a
děti dostaly nabídku, jak se stát členem klubu mladých hasičů.
Jako při všech besedách, které jsme pro děti připravili, tak i v tomto hasičském dopoledni nechybělo společné focení.
Závěrem hasiči darovali dětem omalovánky, protipožární pohádky a ... požární auto, ze kterého se
kluci a holky radovali nejvíce.
Tímto děkujeme panu Heeneovi a panu Martínkovi za návštěvu v mateřské škole a těšíme se na
další spolupráci, která započne již v nastávajícím
měsíci účastí dětí ve výtvarné soutěži „Hasiči očima
dětí.“
(Za kolektiv MŠ Masarykova Martina Kucerová)

Karneval a oslavy „Sv. Valentýna“
Dne 13.2. ve školce v Masarykově ulici připravily
paní učitelky pro děti karneval a oslavy „Sv. Valentýna“. Za přispění maminek začalo oblékání a líčení
dětí. Pak začal překrásný program, kde děti soutěžily
v točení obručí, přechod přes lávku s míčkem, židličkování a skládání dřevěných obrázků na rychlost.
Tančilo se v maskách dle CD s pohádkovými motivy,
následovalo i společné focení. Pak přišlo předávání dárků svým kamarádům ke dni „Sv. Valentýna“
s přáním „Proč mám rád svého kamaráda, a co na
něm obdivuji“. Nakonec děti dostaly balíčky a nafukovací balónky za úžasné masky. Pochvala patří
také maminkám za to, že svým dětem připravily tak
krásné masky, a pak i paním učitelkám za to, že připravily překrásný program, protože na dětech bylo
vidět, jak si tento den překrásně užily.

I letos navštívili naši mateřskou školu pan Heene a pan Martínek, aby děti seznámili s příčinami a
důsledky požáru. Vysvětlili dětem, že často jsou to
právě ony, které požár nevědomky způsobí, třeba
když si hrají se zápalkami, či jinými nebezpečnými
věcmi.
Přinesli ukázat několik hasičských aut, se kterými si děti mohly pohrát. Také dětem věnovali omalovánky s hasičskou tematikou a darovali školce
krásné hasičské auto.
Rády bychom členům hasičského sboru touto cestou za jejich čas věnovaný dětem poděkovaly.
(Za svou vnučku a ostatní děti Zdena Jelínková)

(Učitelky MŠ Smetanova)

Masopust oslavili v Krásné Lípě i děčínské Zoo
17.2.07 se v Krásné Lípě již po devatenácté uskutečnil Masopust. Tradičně ho pořádal folklórní soubor Lužičan. Trasu obchůzky tentokrát zvolili podle
původních krásnolipských tradic, kdy průvod maškar chodíval z Kyjova přes Dlouhý Důl do Krásné
Lípy.
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Masopustní průvod vyrazil od restaurace Na Fakultě, během občerstvovacích zastávek se zpívalo, hrálo a tančilo. Do cílové restaurace U Kuruce zbytky
průvodu dorazily kolem 17 hodiny odpolední, kde
si ještě všichni pochutnali na ovaru a jitrničkách a
nechali v klidu doznít letošní, zase trochu jiné zážit-

ky z krásnolipského Masopustu.
Aby toho nebylo málo, další sobotu 24.2. jeli členové Lužičanu na další Masopust a to do děčínské
ZOO. Tamní vedení se totiž rozhodlo založit novou
tradici.
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Trochu zvláštní spolupráce, aneb není
Krásná Lípa jako Krásná Lípa
Že si město musí poradit s řadou věcí samo a za
své, to jsme si v posledních letech tak nějak zvykli.
Chcete aby jezdil vlak či autobus – zaplaťte. Lékařská pohotovost – ano, ale zaplaťte. Bezpečnost a
pořádek – zřiďte si městskou policii. Nemocnice?
Kvalitní silnice? Televizní signál? Poraďte si!
Tam, kde přirozeně očekáváme úlohu státu, tak
zrovna tam to vázne.
Naprosto absurdní a těžko překonatelné momenty však přináší i oblast požární ochrany, jedna
z důležitých složek tzv. integrovaného záchranného
systému. Často slyšíme o miliardách, které systém
pohltil a pohltí, především po větších větrech či deštích je to obvyklé.
Nezřídka se profesionální složky Hasičského
záchranného sboru (placeny a vybaveny státem)
musí spoléhat na pomoc svých kolegů – dobrovolníků, členů Sboru dobrovolných hasičů (placeni a
vybaveni obcí). Ti jsou tradičně téměř v každé obci.
Především u velkých požárů je jejich spolupráce
nezbytná.
Ne jinak tomu bylo u loňského letního požáru
lesa (je státní) v Národním parku České Švýcarsko.
Sirény zahoukaly(zajistil stát) a naši hasiči vyrazili
do Jetřichovic (zajistila obec). Ve svém volnu, případně se uvolnili ze zaměstnání (refundace mezd
hradí obec). Jeli se svou obstarožní, leč pečlivě ošet-

řovanou technikou (platí obec). Několik dní hasili
v těžko přístupném terénu, v zásahových prostředcích, které stojí pro jednoho hasiče téměř 50 tisíc
korun (platí obec). Hadice praskaly, čerpadla se
zadírala (opravy hradí obec). Byla třicetistupňová
vedra, hasilo se 7 dní. Oheň nakonec uhasili.
Mezitím se u ohořelých
stromů a do dýmu zahalených skal odbylo několik důležitých návštěv
(zajistil stát), zazněla řada
slibů (zajistil stát - zvláště
ten o novém moderním
čerpadle si všichni dobře pamatují) a zacvakaly
fotoaparáty, tu potřáslo
se rukama a rozdalo se
mýdlo (zajistil stát)…a
bylo.
Všichni se s dobrým
pocitem rozjeli domů.
Za pár dní je tam však
dostihla faktura od Hasičského záchranného sboru
(zajistil stát) – účtujeme
Vám za nápoje a stravu
částku 1.380,- Kč (zajistí

obec).
Takže až budete někdy volat 112 nebo 150 (snad
se někdy dozvíme které je lepší) věřte jen, že dispečer v Ústí n/L si tu naší Krásnou Lípu nesplete s tou u
Chomutova.
(J. Kolář)

Zasahují u požárů, pomáhají při povodních
K jednatřiceti zásahům v loňském roce vyjížděli
krásnolipští hasiči, a téměř polovina těchto výjezdů byla mimo Krásnou Lípu. Nejvíce se cení jejich
profesionálního nasazení při jarních povodních
v Děčíně a pak při rozsáhlém lesním požáru na území národního parku v Jetřichovicích. Ke konci roku
se také krásnolipští hasiči zúčastnili mezinárodního taktického cvičení na území Německa, kde se
simulovala havárie dopravního letadla. Krásnolipští
hasiči tu pomáhali nejen při likvidaci požáru, ale i
při záchraně lidí.
Krásnolipští hasiči ovšem nezapomínají ani na
práci s dětmi. Ty se v loňském hodnocení hry Plamen umístily na druhém místě v kategorii „mladší“.
Za sebou mají i účast v mezinárodní soutěži pod
názvem „Hry bez hranic“ v německém Seifhenersdorfu.
Pravidelnými hosty jsou i v krásnolipských mateřských školkách, bez jejich pomoci by se neobešly i
mnohé akce, které město pořádá.

(vik)
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Výstava starých
pohlednic
v Krásné Lípě
Až do 15. března je pro veřejnost otevřena v
galerii Českého Švýcarska v Krásné Lípě na náměstí
zcela nová výstava historických pohlednic s názvem
Pohledy do minulosti nejsevernějších Čech.
Výstava představuje nejsevernější česká města
Krásnou Lípu, Rumburk, Varnsdorf a Šluknov s jejich
okolím v podobě, jakou už málokdo z nás pamatuje.
Zachycuje na černobílých i kolorovaných záběrech
rozvoj Šluknovského výběžku, ale chce připomenout i to, co už je lety zapomenuto. Ti, kteří v tomto
kraji na pomezí Českosaského Švýcarska a Lužice
žijí, jistě poznají mnoho malebných zákoutí a míst,
která jsou zde vyobrazena ještě před výstavbou do
dnešních rozměrů.
Výstavu připravila obecně prospěšná společnost
České Švýcarsko s Klubem Českých turistů Krásná
Lípa a to ze soukromých sbírek několika generací
rodiny Václava Hiekeho. Popisky výstavy jsou uváděny v českém i německém jazyce.
Výstava je financována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
(Dana Štefánková, České Švýcarsko o. p. s.)
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Křížová cesta
Je v centru města a přeci tak trochu ztracená.
Když jsem krásnolipskou křížovou cestu poprvé
navštívila, byl to také uplakaný podzim, který znásobil tu ponurou atmosféru. Jednotlivé části třinácti
pískovcových zastavení jsou poházeny všude možně, doslova není kámen na kameni a umístění kaple
můžeme už pouze tušit. Mezi padajícím listím jsem
si představovala doby, kdy zde bylo vše na svém
místě a trousily se tudy davy
lidí. Nastrojení občané Krásné Lípy i dalecí poutníci. A co
teprve v den jejího vysvěcení
roku 1859, to bylo na Kostelním
vrchu slávy. Křížová cesta byla
naproti ostatním sice vcelku
skromná, ale to jí neubíralo na
kráse. Bylo by zajímavé, kdybychom nyní mohli vidět, jak tehdy toto poutní místo vypadalo.
V řádně oploceném areálu
bylo kromě nově vysazených
lip také spousta květin, které
místu dávaly slavnostní vzhled.
Zastavení Ježíšovy poslední
cesty byla doplněna obrazy
Augusta Frinda a kaple Božího
hrobu lákala k nahlédnutí. Ke
křížové cestě byl přístup nejen
od kostela Máří Magdalény, ale
také schodištěm z Kyjovské ulice, které lemuje několik dalších
dnes již prázdných podstavců či
výklenků, na kterých byly pravděpodobně také výjevy z Kristova života.
Dnes sem zavítá nejčastěji
mládež nemající o významu
tohoto místa potuchy, nebo
zahrádkáři svážející sem odpad
ze svých zahrad. Přestože křížová cesta není v nejlepším stavu,

oproti obdobným pamětihodnostem ve Velkém
Šenově či Království má alespoň jednu výhodu
– jednotlivá zastavení sice nevypadají jak by měly,
ale můžeme zde naleznout téměř všechny jejich
části v dobrém stavu. Což je dobrá zpráva, pokud by
někdy v budoucnu byla snaha o její rekonstrukci.
(Žaneta Lisá)

Tip na sobotní výlet s využitím nových
dopravních možností v regionu
Letošní březen slibuje výjimečné a teplé počasí. Využijme toho a vydejme se na odpolední jarní
výlet do světa neporušené přírody našeho Národního parku České Švýcarsko.
Po časném obědě vyrážíme linkovým autobusem z krásnolipského náměstí v 11:54, abychom o
necelých dvacet minut později ve 12:12 vystoupili
na první doubické zastávce, hned na okraji obce.
Vydáme se zpět po silnici a po necelých sto metrech
jsme na křižovatce s informačními tabulemi, které
nás seznámí s nejrůznějšími zajímavostmi. Po jejich
přečtení se již pustíme do nitra lesa po úzké asfaltové silničce, po které je umožněn provoz pouze
pěším a cyklistům.
Hned po cca 50 metrech se v lese vpravo od cesty
„krčí“ svědek dávného dramatu – malý pomníček
Josefa Schäfera, dřevorubce, kterého zde zavalil
strom padající při náhlé bouři. Chvilku postojíme a
jdeme dál, po levé straně mineme tzv. první i druhou bránu, po kterých se můžeme někdy příště
vydat např. na Tokáň a vystoupáme mírný kopeček.
Pokud se zde vydáme lesní cestou vpravo, můžeme
si vybrat, zda sledovat dávnou stezku, vedoucí až ke
zbytkům padacího mostu před Kyjovským hradem
nebo se vydat zkratkou ke kyjovské přehradě. My
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ale pokračujeme po asfaltové silnici z kopce ještě
přibližně 1 kilometr a posléze dorazíme na křižovatku tří lesních cest. Můžeme se vydat vpravo dolů
okolo lovecké chaty tzv. Bärenwinkelu (Medvědí
údolí), cestou, jež nás dovede pod Kyjovský hrad
nebo prostřední pěšinou
k vrcholu Medvědice (447
m) nebo budeme sledovat
zelenou turistickou značku.
Pokud se rozhodneme pro
poslední možnost, čekají nás vlevo vedle stezky
bývalé hraniční kameny
s označením tehdejších
majitelů Kinských, projdeme romantickým údolím
zvaným Studánecký důl a
cca po 30 minutách klesání
se vynoříme v Kyjovském
údolí, v němž se dáme vpravo po červené značce až do
Kyjova, kam zcela pohodlně dorazíme před čtvrtou
hodinou odpolední.
Protože jsme byli chytří a

auto jsme nechali doma, můžeme si po procházce
dopřát v místní hospůdce třeba „jedno točené“ a
v 16:29 nás pohodlný autobus odveze za pár korun
zpět do Krásné Lípy…
(jf)
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Malí fotbalisté opět hráli
Dne 16.2.2007 se odehrály v hale další dva zápasy. Opět proti našim klukům nastoupilo Dolní Podluží a Varnsdorf.

Tomášek Rýsler.
V druhém zápase hráli kluci proti Varnsdorfu. Síly
byly téměř vyrovnané, varnsdorfských kluků bylo
na zápas akorát, jako našich. Ovšem posilou starších kluků byl mladší David Holubek. Zápas to byl
nádherný, kluci do toho šli ze všech sil.
První branka padla do naší branky ihned v úvodu
hry. Netrvalo však dlouho a po výborné přihrávce a
dobré akci šel na bránu protihráčů Filip Kolář a srovnal skóre. Během zápasu však do naší branky padly
ještě další dva góly, ale v závěru hry kluci spojili svoje síly a poslední gól dal opět po dobré souhře kluků náš Filip Kolář. V bráně chytal Kamil Hošek. Takže
finálový výsledek byl Kr.Lípa –Varnsdorf 2:3.
(M. Alferyová)

Podluží přijelo opět v hojném počtu. Našich kluků bylo bohužel již méně vzhledem k tak velkému výskytu chřipky, ale i přesto se naši nejmenší
mohou v klidu pochlubit výborným výkonem. První
branku dalo Podluží nám a dlouho se našim klukům nepodařilo vyrovnat. Pak však přišla Davidovi
Holubkovi dobrá přihrávka a on ji proměnil v gól a
bylo srovnáno. Ovšem ne na dlouho, netrvalo dlouho a přišel další gól na naši branku. Naši kluci se se
soupeři dlouho prali o míč, ale pár minut před koncem utkání srovnal na 2:2 Filip Alfery. V bráně chytal
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TRUHLÁŘSTVÍ
Ondřej Zan

Nábytek na míru - kuchyňské linky se spotřebiči
- vestavěné skříně
- dětské pokoje
- kancelářský nábytek
2. Polské armády 186/54 Rumburk 408 01
tel./fax: 412 331 537, mob: 774 199 738
IČO: 719 36 670
e-mail: truhlarstvi.rbk@seznam.cz¨
www.truhlarstvi-zan.vyrobce.cz
+
Prodej na splátky
Našim cílem je spokojenost zákazníka, kterému bude dlouho sloužit
náš nábytek dle jeho přání- vestavěná skříň, renovace kuchyňské linky,
kancelářský nábytek, dětské pokoje.
Konzultace zakázky, zaměření projektu a návrh projektu včetně
cenové nabídky poskytujeme zcela zdarma.
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Centrum péče o člověka hledá
do týmu muže i ženy pro
poradny zlepšování kondice a
tvarování postavy.
Rekvalifikace zajištěna. HPČ
i VPČ.
Pro více informací volejte
775 375 065.
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