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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 15. března
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 1. března

4,- Kč

Odpady v číslech
Slovy Zdeňka Svěráka: „Statistika nuda je, má však
cenné údaje…“
Statistika odpadů města Krásná Lípa je podrobná a
skutečně dost nudná. Ovšem při podrobnějším pohledu vypovídá mnohé. O ekonomice, ale i o našem
chování a návycích.
Obecně množství odpadů stále roste a jejich likvidace je stále dražší. Likvidace odpadů v loňském
roce město stála 2,86 mil. Kč. Část prostředků
(0,4 mil. Kč) se nám vrátilo jako odměna za odpad
vytříděný. Na poplatku od občanů jsme vybrali
částku 1,7 mil. Kč. Občané nám ještě za loňský rok
dluží cca 80 tis. Kč. Celkový deficit na odpadovém
hospodářství byl v minulém roce 0,8 mil. Kč, který
hradilo město ze svých zdrojů. Z předchozího je
jasně patrné, že stávající výše poplatku (492 Kč za
poplatníka) za likvidaci odpadu je nedostatečná.
Jeho reálná výše by byla na úrovni cca 750 Kč. Stávající zákonné nastavení však umožňuje maximální
výši 500 Kč.
Občané města v loňském roce odložili k likvidaci

celkem 1.232 t odpadu. To je o něco méně než v
letech předchozích. Z tohoto množství bylo 145 t
odpadu vytříděného, což je také podobně jako vloni. Nejvíce papíru – 63 t, plastu – 41t a skla – 36t.
Není to vůbec špatný výsledek, ale je to zároveň
i velká výzva. Podařilo se nám vytřídit „pouhých“
12% z celkového množství odpadu.
Nedá se příliš předpokládat, že celkové množství
vytvořeného odpadu bude do budoucna nějak zásadně klesat. Stejně tak cena za jeho likvidaci. To je
ta pesimistická stránka věci.
Dá se však předpokládat, že se nám bude dařit lépe
třídit jeho dále využitelné složky. Třídíme dobře
dnes již klasické komodity – papír, sklo, plast, kovy
i textil. Začínáme se učit třídit elektroodpad. Slibně
se rozjíždí i sběr použitých baterií. Umíme zvlášť likvidovat listí a trávu. To je to pozitivní a je potřeba
všem, kteří se takto odpovědně a ohleduplně chovají poděkovat!

Prvním občánkem roku jsou dvojčata
Prvními občánky města
Krásná Lípa v roce 2012 jsou
Emma a Ella Chudobovy a
narodily se 3. ledna 2012 Veronice Prokešové a Tomášovi
Chudobovi. Obě holčičky
jsou zřejmě vůbec prvními
dvojčátky narozenými jako
první miminka roku za posledních minimálně deset
let. Holčičkám přejeme zdraví, štěstí a hodně lásky do
života. A rodičům přejeme
krásné zážitky, a aby jim holčičky dělaly radost.
(jd)

(Jan Kolář)
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 12.3. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
15.3. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 26.3. 2012 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 29.3. 2012 v Krásné
Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na
TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a nově také na MěÚ,
dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00
Úterý
7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354
833, nebo na TS města tel: 412 354 848 Separují se
tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty,
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Popelnice s bílou a červenou známkou budou vyváženy do
31.3. každý týden.

Komunitní
centrum

Počasí v Krásné Lípě v lednu 2012
Vstup do roku 2012 byl v Krásné Lípě alespoň v první polovině ledna takřka totožný s loňským.V první
polovině ledna připomínaly teploty jak denní, tak
noční spíše březen.Odpolední teploty kolem 4°C
nebyly výjimkou.Noční se pohybovaly kolem 0°C.
Druhá polovina měsíce už byla poněkud zimnější,
přibylo ledových dnů a také sněhových srážek.V
průběhu druhé dekády se odpolední teploty pohybovaly kolem -2°C, noční kolem -4°C.V poslední dekádě začínal pomalu propadávat studený vzduch
od severovýchodu a začalo se citelněji ochlazovat.A to hlavně v noci, kdy teploty začaly klesat pod
-10°C.Minimální teplota ledna padla 31.1 -15,8°C.
Únor začal opravdu velmi velmi chladně.Už nyní lze
říci, že bude únor pravděpodobně nejchladnějším
měsícem v historii měření (od 3/2009).

Pracovní poradenství
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
Odborné sociální
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
Občansko právní
poradenství
Každé první a třetí po
ndělí
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Sociálně aktivizační
služby
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359
Klub VČELKA
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do
6 let

vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843
Hlídání dětí
tel:777 291 359
Odlehčovací služba
tel:777 291 359
PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00-14:45
pro starší 15 let
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010
Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel.:777 036 828, 412
354 841
Praní, žehlení prádla
úklidy domácností i firem
půjčovna kostýmů pro
děti
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 842
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky.
Kontaktní místo:
Agentura pro sociální
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

-6,2°C
0,4°C
-22,2°C
100%
67%
17 m/s

Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 12
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C) : 22
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

UPOZORNĚNÍ
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa vyzývá občany a
rekreanty k úhradě poplatku ze psů, pronájmu z
pozemků, ročních plateb poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území
města Krásná Lípa /dále jen poplatek za odpad/
se splatností 31. 3. 2012.
Způsob platby: buď v hotovosti v pokladně MěÚ
Krásná Lípa

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz

Leden 2012 vs 2011 vs 2010
Průměrná teplota
-1,3°C
-1,5°C
Maximální teplota
7,7°C
7,6°C
Minimální teplota
-15,8°C
-13,0C
Maximální vlhkost
100%
100 %
Minimální vlhkost
46%
70%
Maximální poryv větru 19 m/s
15 m/s
Úhrn srážek 94,2 mm
73,2 mm
55 mm

pokladní hodiny:
Po,Stř 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Pá
8:00 - 11:30
nebo bezhotovostně na účet města Krásná Lípa:
1) pro zasílání poplatku za odpad ČSOB, a.s.
109634816/0300
2) pro zasílání poplatku ze psů, platby za pronájem
pozemků Poštovní spořitelna, a.s. 193582042/0300.
Pro identifikaci platby je zapotřebí vyplnit přidělený
variabilní symbol, který je uveden na platebním
výměru, popř. ve smlouvě.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 3. – 4. 3. 2012 MUDr. Miličová Jiřina, Anenská 385/2, Děčín I, tel.: 412 510 154
- 10. – 11. 3. 2012 MUDr. Charvát Pavel, J.Š. Baara 692/26, Děčín V - Rozbělesy, tel.: 412 507 588
- 17. – 18. 3. 2012 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si
můžete domluvit na tel. 412 354 839. Na schůzku je třeba
přinést související doklady. Základní informace jsou
poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák specialista na obchodní právo včetně práva obchodních
společností, finanční právo, daňové právo, procesní
právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv.
neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity,
autor řady publikací na tato témata a také autor
odborných textů v Poradci podnikatele.
Dotaz:
Ještě k přestupkům v dopravě (§ 125c zákona
č. 361/82000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích ve znění od 1. srpna 2011)
Odpověď:
Zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let bude
uložen osobě, která
• řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, který si
přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím
jiné návykové látky, nebo se přes výzvu odmítne
podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyla
ovlivněna alkoholem,
• řídí motorové vozidlo a není držitelem příslušného
řidičského oprávnění nebo pozbyla právo k řízení
motorového vozidla,
• způsobí dopravní nehodu, při které je jinému
ublíženo na zdraví.
Zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku bude
uložen osobě, která
• řídí vozidlo, na němž není umístěna tabulka
registrační značky nebo je umístěna tabulka
registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena, je
zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna
tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její
čitelnost,
• řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu
na pozemních komunikacích tak, že bezprostředně
ohrožuje ostatní účastníky provozu
• (které) byl zadržen řidičský průkaz, není držitelem
platného průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo
platného posudku o zdravotní způsobilosti,

• překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/
hod a více nebo mimo obec o 50 km/hod a více,
• předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou,
místní nebo přechodnou úpravou provozu na
pozemních komunikacích zakázáno,
• v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová
vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v
místě, kde to není dovoleno.
Zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců se
uloží tomu, kdo spáchal v období dvanácti po sobě
jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát
některý z těchto přestupků:
• překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/
hod a více nebo mimo obec o 30 km/hod a více,
• nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit
vozidlo
• neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a
bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před
přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna
tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího
pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo
ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo
pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní
komunikaci nebo při otáčení a couvání,
• nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je
povinna dát přednost v jízdě,
• vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to
zakázáno,
• poruší omezení jízdy některých vozidel,
• při dopravní nehodě neprodleně nezastaví vozidlo,
neohlásí dopravní nehodu policistovi, když ji měla
ohlásit, neprokáže totožnost ostatním účastníkům
nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo
účast na dopravní nehodě, nebo nedovoleně opustí
místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí
na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo
přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody.
Pokud tedy policista při konstatování spáchání
přestupku na místě zjistí, že ta osoba spáchala v
posledních 12 měsících některý z výše uvedených
přestupků, neukládá blokovou pokutu, ale případ
odesílá k projednání a eventuelnímu uložení pokuty
a zadržení řidičského průkazu na příslušný obecní
úřad s rozšířenou působností (pro krásnolipské je to
Rumburk).
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Policejní sloupek
přehled za uplynulý
měsíc
Ukradl kartu, PIN ne
Pouze úvěrová karta byla v peněžence, kterou 30.
ledna v domě v Kyjovské ulici odcizil neznámý
pachatel. Prostřednictvím této karty se neznámý
poberta pokusil v nedalekém bankomatu vybrat finanční hotovost. Bez znalosti správného PIN kódu
byl ale naštěstí ve výběru neúspěšný. Nyní mu ovšem za jeho neoprávněné opatření platebního prostředku hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
Přišel k autu bez světel
Nezvyklá krádež se 6. února stala v Bezručově
ulici. Zatímco nic netušící majitel vozidla Renault
Clio, které bylo odstaveno na parkovišti, pracoval
na noční směně, neznámý pachatel mu precizně
demontoval a odcizil přední nárazník s oběma
předními světlomety a způsobil mu škodu ve výši
zhruba devíti tisíc korun.
Porvali se při práci
Krásnolipští policisté šetří napadení ve spol. Eurometal Group, a.s. v ul. Bezručova, které se odehrlo
8. února. Poškozený po fyzickém napadení skončil
hospitalizován v rumburské nemocnici s podlitinou v obličeji a s vyraženými několika zuby. O
kvalifikaci jednání podezřelého bude rozhodnuto
až podle lékařské zprávy, kdy v případě léčby přesahující jeden týden mu hrozí pro přečin ublížení
na zdraví odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
Kradené okapy vezl na ukradených sáňkách
10. února dopoledne kontrolovali policisté v Krásném Buku muže táhnoucího sáňky s naloženými
okapovými žlaby. Muži podezřelému z krádeže
nezbylo než přiznat pravdu, a sice že vnikl do nedaleké rekreační chalupy, kde několik dní nerušeně přespával. Nakonec z ní odcizil sáňky, na které
naložil žlaby, a které hodlal zpeněžit ve sběrně. Za
porušování domovní svobody na něj nyní čeká až
dvouletý trest odnětí svobody.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17. ledna do 16. února evidovali 18 trestných činů
a 41 přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor

Sníh se z ulic města
postupně odvážel
Přes čtyři sta kubických metrů sněhu odklidily
technické služby z krásnolipských ulic a Křinického
náměstí po nečekané únorové nadílce sněhu. Vysoké sněhové bariéry podél komunikací komplikovaly odklízení sněhu z chodníků, ztěžovaly pohyb
osob a parkování vozidel. Uklízelo se o víkendu a
od sobotního brzkého rána se na jeho úklidu podílelo jedenáct pracovníků technických služeb. Za
pomoci sněhové frézy, nakladače, traktorů s vleky
a další techniky sníh z ulic rychle mizel. Odvážen
byl na deponii u nádraží. V následujících dnech pak
úklid pokračoval v sídlišti, kde vysoký počet parkujících vozidel a množství sněhu působí při údržbě
komunikací velké komplikace.
(r)

strana 3

Informace o Kanceláři finančního arbitra

Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem
nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru,
investiční společností lze řešit u státem zřízeného
mimosoudního orgánu - finančního arbitra. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Více in-

formací můžete hledat na stránkách http://www.
finarbitr.cz/cs/, nebo si je stáhnout v pdf na www.
krasnalipa.cz. Formulář návrhu na zahájení řízení
před finančním arbitrem je rovněž k dispozici na
webových stránkách Krásné Lípy.
(r)

Smlouvy o nájmu hrobových míst
Upozornění týkající se nutnosti prodloužení smluv
hrobových míst, které vyšlo ve Vikýři č. 420, je určenou pouze těm občanům, kterým smlouvy končí
v roce 2012, či již skončily v roce 2011. Pokud jste
občan, který má místo předplacené do roku 2013 a
dále, nemusí si letos samozřejmě smlouvu prodlužovat. Tyto záležitosti lze vyřídit v úřední dny (pon-

dělí, středa, pátek) na odboru majetkovém a civilně
správním, kancelář č. 10.
Děkujeme za pochopení.
Poznámka: samozřejmě na úřad chodí řádní obyvatelé města, kteří mají místa zaplacená a vznikla tak
zbytečná panika. Bohužel z dlužníků zatím nepřišel
nikdo.
(r)

Veřejné projednání konceptu
nového územního plánu
Město Krásná Lípa má v současnosti platný územní
plán, který vznikl v letech 1994 – 1998. A ten již v
mnoha ohledech nevyhovuje a je zastaralý. Potřeby
společnosti se mění a nově připravovaný územní
plán by je měl zohlednit. Nyní je připraveno projednání konceptu nového územního plánu. To se

uskuteční ve čtvrtek 22. března od 15:30 hod. v sále
Kulturního domu v Krásné Lípě. Zveřejnění probíhá
prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce
MěÚ Krásná Lípa. Související dokumenty jsou zveřejněny i na www.krasnalipa.cz.
(r)

Nezaměstnanost v Krásné Lípě v lednu 2012
Statistika nezaměstnanosti, která se pravidelně
každý měsíc zveřejňuje ve Vikýři, za leden 2012 k
dispozici bohužel není. Na základě sdělení Úřadu
práce ČR nový software, který úřad práce používá,
zatím tyto výstupy nepodporuje. Snad se tedy dočkáme příští měsíc.
K dispozici je pouze statistický bulletin v němž

se hovoří že k 31. lednu 2012 bylo v okrese Děčín
evidováno 10 091 uchazečů o zaměstnání, což je
o 605 osob více než ke konci předchozího měsíce,
ale o 840 méně než v lednu 2011. Míra registrované
nezaměstnanosti k poslednímu lednu činila 14,77%
a ve srovnání s předchozím měsícem se zvýšila
o 0,89 %.
(r)

Čačipen z Krásné Lípy byl nominován
na Zlatou můzu severu 2011
veřejnou nominací na udělení prestižní ceny Zlatá múza severu za rok 2011 Oblastní akademie
pracovníků v kultuře za mimořádnou iniciativu v
oblasti etnické kultury a organizaci široké škály volnočasových aktivit ocenila občanské sdružení Čači-

Vychází kniha
o hudební minulosti
Šluknovska
Po dvou desítkách let se vydání dočkala dlouho
očekávaná kniha o hudební minulosti Šluknovska
z pera Igora Heinze. Monografie „Z hudební minulosti Šluknovska“ má podtitul Od středověku po
Missu solemnis 1830. Na téměř 260 stranách obsahuje přehled historie místní hudby, která zněla v
kostelech i zámcích v kraji pod Tolštejnem, a to v
šesti kapitolách nazvaných podle majitelů panství
v tom kterém období. Přibližuje i skladby a osudy
místních hudebních skladatelů, z nichž někteří se
prosadili i daleko za hranicemi Čech. Kniha bude k
zakoupení ve varnsdorfském muzeu a v muzeích,
knihkupectvích a informačních střediscích v regionu Šluknovska.
(Martin Havlíček)

pen z Krásné Lípy. Ocenění za nejpozoruhodnější
počin ve prospěch kultury ve Šluknovském regionu
nakonec ale získalo Sdružení tadeáše Haenkeho z
Chřibské.
(r)

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Kostka Krásná Lípa, p. o.
přijme nové zaměstnance
1206 – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE – úvazek 0,5
1207 – MENTOR – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE –
úvazek 1,0
Uchazeč podá písemnou přihlášku do 9. 3. 2012
na adresu
Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4,
407 46 Krásná Lípa nebo kc@krasnalipa.cz.
Bližší informace lze získat na adrese http://
kostka.krasnalipa.cz nebo kostka@krasnalipa.cz.
(Volfová Hana)
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Město ovládly masky, hudba a lidovky
Průvod masek s lidovou muzikou o víkendu oživil
i Krásnou Lípu. Masopustní maškary si daly dostaveníčko na krásnolipském náměstí odkud vyrazily
na tradiční obchůzku městem. Nejprve ale jejich
zástupci z folklorního souboru Dykyta požádali
zástupce města Milana Sudka o svolení na jedno
odpoledne obsadit město a tropit v něm taškařice. Masopust v Krásné Lípě má již třiadvacetiletou
tradici a patří mezi nejdéle udržované tradice ve
městě i ve Šluknovském výběžku. Fotografie z masopustu si můžete prohlédnout ve fotogalerii na
www.krasnalipa.cz.
(vik)

Pozor
na nebezpečný led
Tak jako každý rok, i letos krásnolipští rybáři na některých rybnících prosekávali otvory do ledu, aby
zlepšili životní podmínky ryb a vodních organizmů.
(r)

Harvestor připravuje lesy na bezzásahovost
Mrazivé počasí, které panovalo v první polovině
února, vytvořilo v lesích národního parku České
Švýcarsko dobré podmínky pro nasazení harvestoru. Stroje urychlují zásahy v nepůvodních smrkových monokulturách, které národní park postupně
přeměňuje na přírodě blízké lesy. Harvestorové
těžby byly původně naplánovány již na leden, kvůli
teplému počasí však musely být odloženy, aby nedocházelo k nežádoucímu poškozování lesní půdy.
“Na harvestory, které na vhodných místech využíváme pro přeměnu lesů do přírodě blízkého stavu,
pohlíží laická veřejnost často s předsudky,” řekl ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel
Benda. Dodal, že dobře provedený lesnický zásah s
využitím harvestoru však trvá kratší dobu, je méně
nákladný a v konečném důsledku k přírodě naopak
šetrnější než jiné postupy.
Harvestor je vícefunkční stroj, který při těžbě strom
pokácí, nad povrchem odvětví, kmen nařeže na
požadovanou délku a dřevo položí k cestě, odkud
probíhá odvoz další technikou. Dráhu své pracovní
cesty přitom podkládá klestem, který vzniká při odvětvování. Oproti jiným způsobům těžby tak odpadá vláčení kmenů porostem.
Vytěžením části stromů ze smrkových kultur se do

FOTOSOUTĚŽ

porostu dostává větší množství světla, které potřebují ke svému vývoji listnaté dřeviny nebo jedle.
Díky těžbám a případným výsadbám připravené
lesy budou v blízké době převedeny do režimu bez
lidských zásahů. Bez lesnických zásahů ve smrkových monokulturách by v národnímu parku České
Švýcarsko v budoucnu hrozilo odumírání lesa na
rozsáhlých plochách a porosty by do bezzásahového režimu nebylo možné převést.
(Tomáš Salov, tiskový mluvčí NP ČŠ)

VÍTE, ŽE...
Císař Josef II. navštívil za svého panování Čechy
celkem osmnáctkrát a při své zářijové cestě v roce
1779 navštívil i Krásnou Lípu? Víte že Krásná Lípa
měla ve školním parku sochu císaře Josefa II?
V cirkuláři litoměřického krajského hejtmana Wolfganga von Schönau se můžeme dočíst příkaz hejtmana: připravit císaři ve dnech 12. až 15. září 1779
v Rumburku, Lipové, Krásné Lípě, České Kamenici,
Děčíně, Jílovém, Petrovičích, Bohosudově a Oseku
přípřež – vždy třicet čerstvých koní a tři čtyřspřežní
povozy se spolehlivými průvodci. Zároveň museli
být v každé přepřahací stanici připraveni pěší případně jízdní posli a do všech těchto míst byli čtyři
dny předem vyslání čtyři kavaleristé. Města byla
také upozorněna, aby zajistila dobré maso, chléb,
mouku, mléko, dobré slamníky a stáj pro čtyři císařovy vyjížďkové koně.
(Václav Hieke)

- Dnes a včera Krásné Lípy

Po celý letošní rok vám budeme opět přinášet fotografie města, jeho objektů, ulic a zákoutí. Tentokrát
však půjde o fotografie ze současnosti. Vaším úkolem bude fotografii určit a co nejpřesněji odpovědět na danou otázku. Cílem nové soutěže je hlubší
poznání našeho města. Pro tři nejúspěšnější řešitele
z každého kola a dva vylosované méně úspěšné je
připravena zajímavá cena. Jedno kolo soutěže trvá
tři měsíce, první oceněné výherce oznámíme 19.
dubna.

Správné odpovědi zasílejte na adresu krasnolipskyvikyr@seznam.cz. V případě, že soutěží členové
jedné rodiny, jsou bráni jako jeden soutěžící. Na
konci roku opět vyhodnotíme nejúspěšnější a nejaktivnější účastníky soutěže. Odpovídejte do deseti
dnů po vydání příslušného čísla Vikýře.
Otázka: Ke které významné krásnolipské budově
patří věžička na obrázku? V kterém roce a k jakému
účelu byla budova postavena?
Na otázku z Vikýře č. 420 odpovědělo 11soutěžících. Níže přinášíme odpověď i s
dobovou fotografií, které pro vás připravil Václav Hieke.
Odpovědi: Na minulé fotografii byl výřez z mauzolea rodiny továrníka a mecenáše
Krásné Lípy Karla Augusta Ditricha. Nad vchodem do mauzolea jsou dvě vzácné
sochy z pískovce, které znázorňují symbol „Spánek a mír“ (i proto jedna drží v ruce
makovice a druhá ratolest). Hrobka je památkou nadregionálního významu. Monumentální neorenesanční stavba pochází z let 1888 – 1889,
návrh samotný pochází z roku
1886 a je od významného německého architekta profesora
Julia Carl Raschdorffa, který je
mimo jiné autorem berlínského dómu a hrobky císaře Fridricha III. v Postupimi. Postavil
na sto staveb z toho pouze
dvě mimo německé území a to ve Stockholmu a Krásné
Lípě.
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
1000 dní v Rusku mezi
Kaliningradem a Sibiří

Semináře Ajurvédy
míří do Vlčí Hory
Ajurvéda
přeloéd jje sanskutské
k ké slovo,
l
kkteréé můžeme
ůž
ř
žit jako „věda života“. Zrodila se ve staré Indii a je
často považována za matku všech přírodních léčebných věd. S Ajurvédou se můžete seznámit i ve
Vlčí Hoře, kde letos na jaře budou probíhat dva, na
sebe navazující semináře. První je určen začátečníkům a navazovat na něj bude druhý pokračovací
kurz, který povede Prashanti de Jager spolu s Kamilou Brenkovou. Více informací získáte na www.
nobilis.cz.

Návrat sokola
stěhovavého

Jarní burza Berušky
se blíží
Pokud se chystáte na jarní úklid skříní, máte měsíc na to si připravit věci, které chcete zkusit prodat na blížící se jarní burze dětského oblečení a
hraček, která je tentokrát zaměřená na jaro a léto.
Během jarního úklidu skříní můžete zároveň zjistit,
co vám chybí a můžete si to přijít na burzu koupit.
Na burze bude především jarní a letní oblečení a
obuv, dále se můžou objevit kola, kolečkové brusle, autosedačky, hračky všeho druhu, odstrkovadla
a podobně. Příjem věcí do prodeje se uskuteční v
PÁTEK 23. března od 16:00 do 18:00 hodin. Prodej
samotných věcí pak v SOBOTU 24. března od 8:00
do 10:00 hodin. Vše se uskuteční v kulturním domě
v Krásné Lípě.
(Lada Hrnečková,
Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa)

Elektrická puma
v Krásné Lípě
Hru, v níž
rolili hrají
íž důležitou
důl ži
h jí písničky
í ičk a hhudba
db budete moci shlédnout v úterý 3. dubna od 19:00 v
Kulturním domě v Krásné Lípě. Divadelní představení Elektrická puma Jiřího Suchého z roku 1974,
kterou vybavil hudbou Ferdinand Havlík, byla ve
své době napsána přímo na tělo třem „klaunům“ v
tom nejlepším slova smyslu. Jiří Suchý ji psal totiž
pro sebe, Jitku Molavcovou a Josefa Dvořáka. SemTamFór tuto inscenaci nastudoval s původními písničkami i hudbou a ke spolupráci na ní přizval profesionální herce z celé České republiky. Představení
je dlouhé 90 minut. Vstupné 60,- Kč. Více informací
o hře naleznete na www.semtamfor.cz/repertoar/
elektricka-puma

Přírodovědecká
přednáška
Kulturní sdružení
a
d ž í občanů
bč ů německá
ě
ká národnosti
á d
město Šluknov vás zvou na přírodovědeckou přednášku Švýcarské Alpy, která se uskuteční 31. března
od 15:00 hodin v sále Domu kultury ve Šluknově.
Vyprávění s fotoprojekcí se ujme p. Gerd Ritschel.

Závěrečná přednáška z cyklu Saské Švýcarsko očima odborníků bude věnována problematice návratu nejrychlejšího dravce světa do přírody Českosaského Švýcarska. Sokol stěhovavý je symbolem
zdejší krajiny a stal se také symbolem úspěchu
přeshraniční ochrany přírody. Přednáška se uskuteční v úterý 13. března od 17:00 hodin v Městské
knihovně v Děčíně. Přednášet budou Pavel Benda,
ředitel Správy NP České Švýcarsko a Ulrich Augst ze
Správy NP Saské Švýcarsko. Vstup zdarma, simultánní tlumočení zajištěno.

Hornolužický den
pláteníků s velkým
přírodním trhem
Do dávných časů a všedního života skromných
tkalců plátna se můžete ponořit 18. března od
11:00 do 17:00 hodin v centru hornolužického
příhraničního města Seifhennersdorf, pokud si
nenecháte ujít tamní Hornolužický den pláteníků.
Pracovníci z muzea v Markersdorfu v tento den
předvedou způsob pěstování a zpracovávání lnu.
Hned za rohem v seifhennersdorfském radničním
sklípku se budou připravovat a podávat typická
jídla pláteníků. K mání bude i Karáskův přírodní
trh s více jak šedesáti prodejními stánky. Budete se
moci dívat pod ruce pekaře z Neukirchu při výrobě
a pečení koláče „Baumkuchen“ a od 15:00 hodin
bude na přírodním trhu přítomen i velikonoční
zajíček Olli. K návštěvě zve také podstávkový dům
(Bulnheimischer Hof) se vzácnou stropní malbou a
výstavou společnosti AG Textilland Horní Lužice na
téma „Hraběnka Cosel a August Silný na cestě“, která zachycuje historii textilní výroby v Horní Lužici a
v Čechách. Kromě toho si budete moci vyzkoušet
nejrůznější tkací techniky. Další informace najdete
na www.karaseks-revier.de

Program kina

Krásná Lípa - BŘEZEN

2012

KOCOUR V BOTÁCH
středa 7.3.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází
setkání se zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož
hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé
oči dokázaly podvádět a krást? ČESKÁ VERZE. 90 min. Mládeži
přístupno.

PŮLNOC V PAŘÍŽI
středa 21.3.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Owen Wilson je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a
chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo ve 20. letech
minulého století zlatým věkem.Režie Woody Allen. 94 min. Mládeži
přístupno od 12-ti let.

Březen 2012

v Domečku
Na Kopečku v Rumburku
Ahoj lidičky, jak se vám jde životem? Aneb
malá dílna malého literárního umění.
Středa 7. března od 19:00
Ukázkou ze své připravované knihy básní,
básniček, drobných próz, dramatických
miniatur, atd. vás provede Roman Winter
Jan session
Středa 14. března od 19:00
Tradiční hudební setkání pro každého pod
taktovkou Rendy Habicha. S sebou nástroje
všeho druhu nebo jen sebe.

Kd ž prší
Když
ší aneb
b za
tajemstvím i Arabelou
na Šluknovsko
Nadcházející dny mají být ve znamení sice teplého ale deštivého počasí. Proto vás raději ušetříme
vycházek do rozbahněné přírody a tentokrát se
vrhneme do světa kultury, výstav a zábavy pod
střechou.
Rumburskou Loretu nemusíme příznivcům památek Českého Švýcarska příliš představovat. Je to
klenot sakrální architektury, který nemá na sever
od Prahy obdoby. Zveme vás tedy na prohlídku
samotného církevního stánku s výkladem průvodkyně a navíc můžete v přilehlých ambitech Křížové
chodby shlédnout výstavu fotografií Českosaské
Švýcarsko – krajina tajemství. Více než dvě desítky
velkoformátových snímků Zdeňka Patzelta přibližují podmanivou krajinu Českého a Saského Švýcarska. Na fotografiích jsou zachycena tajemství
ranních a večerních proměn světla i nálad ročních
období. Inspiraci autor nalezl mimo jiné v dílech
německých romantických malířů. Barevné snímky
jsou k vidění od úterý do soboty, mezi 9:00 až 16:00
hodin. Vstupné je 30 a 15 Kč. Výstava potrvá do 28.
3. 2012.
Pro ty, kteří potřebují zabavit především své nezletilé ratolesti a zároveň prožili jako děti éru 80. let
minulého století, je tu pozvánka na zámek do Šluknova a to na výstavu kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu Arabela. Navštívíte-li tuto ojedinělou
výstavu, ocitnete se mezi originály kostýmů královské rodiny, čarodějů I. i II. kategorie a dalších pohádkových postav. A nejen to, k vidění jsou rovněž
pohádkové rekvizity – kouzelný prsten, křišťálová
koule, cestovní plášť aj. Výstava s názvem ARABELA
se koná od 1. března do 26. dubna 2012. Vstupné
dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, školní kolektivy 15 Kč.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Kresby dětí
z terezínského ghetta
ve šluknovském zámku
Až do 28. dubna je ve výstavních prostorách zámku
ve Šluknově přístupná ojedinělá výstava zachycující vzpomínky dětí z období Protektorátu Čechy a
Morava s názvem „Příběh dětí“. První část představuje kresby dětí z terezínského ghetta. Druhá část
s názvem „DĚVČATA Z POKOJE Č. 28, L 410, TEREZÍN“ představuje zdokumentovaný život několika
mladých děvčat z dětského domova v Terezíně.
Výstava je ve šluknovském zámku přístupná až do
28. dubna denně, včetně víkendů, od 9:00 do 11:30
a od 12:30 do 17:00.
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Pohádkový den...v mateřských školách

A zase ta pohádka…
tentokrát v Motýlku
Mezi další aktivitu spojenou s pohádkovým
únorem bylo vymýšlení pohádek. U malinkých
dětí - Medvíďat je to obzvlášť tvrdý oříšek, ale
ti nejstarší z nejmenších dětí (4-5let) již maličko
zapojit fantazii a představivost po vhodné motivaci
umí. A tak padlo téma na naše školkové strašidlo…
Společnými silami jsme dali dohromady krátký
příběh, který děti doplnily svými obrázky a tak
vznikla - MALOVANÁ POHÁDKA.
V oddělení Papoušků – předškolních dětí se děti
zaměřily na hračky. Společnými silami tak vytvořily
téměř samy velmi zapeklitý příběh a byla na světě
druhá malovaná pohádka.
Oba výtvory na obřích čtvrtkách vystavily paní
učitelky v mezipatře ve školce.
(za kolektiv MŠ Motýlek m.alf)

Děti ze Základní školy v Krásné Lípě, kteří
jsou součástí tzv: „ žákovské rady“ si pro děti
z mateřských škol a prvních tříd připravily
pohádkové dopoledne. Ve svém volném čase a
s pomocí učitelu nacvičily dramatizaci pohádky,
četbu pohádky doprovázely loutkami nebo jen
vybranou pohádku přečetly.
Děti byly rozděleny do třech skupinek po čtyřech
žácích a vyrazily do mateřských kol, zpestřit dětem
dopoledne. Do mateřské školy „Sluníčko“ přišla
skupinka čtyř chlapců ze šesté a sedmé třídy a
dětem přečetli pohádku „O Smolíčkovi“, z knihy
Boženy Němcové. Chlapci se ve svém čtení střídali
a na závěr své návštěvy si s dětmi zahráli hru „Na
tichou poštu“ a předváděli pantomimu, kdy děti
hádaly předvedená zvířátka nebo činnosti.
V mateřské škole „Motýlek“ taktéž děti ze školy
přečetly příběh „Podivuhodný Vánoční stromek“
a „Sněhulák Míša“. Děti ze žákovské rady myslely
i na nejmenší a s dramatizací pohádky“O veliké
řepě“ navštívily i mateřskou školu „Brouček“.

Dětem se pohádkové dopoledne velice líbilo
a žáky ze základní školy odměnily potleskem a
poděkováním.
(Za mateřské školy M.Handlířová)

Akce Daruj mobil
vyhraj mobil má vítěze
Akce DARUJ MOBIL - VYHRAJ MOBIL, kterou
pořádala Základní škola a mateřská škola Krásná
Lípa společně s městem Krásná Lípa má svého
vítěze. Stala se jím NELA CIHLÁŘOVÁ ze 6. ročníku.
Blahopřejeme!
(řš)

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
přijme zaměstnance na pozici „účetní“
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení –Účetní
– neotvírat“ do 31.3.2012 osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo
doporučeně poštou na adresu: Město Krásná Lípa, k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6,
407 46 KRÁSNÁ LÍPA .
Informace k obsahové náplni funkce:
Předkontace příjmů a výdajů pro zpracování účetnictví, zpracování měsíčních přehledů plnění daňových příjmů, správa registru pohledávek města vč. jejich vymáhání. Podrobnější
informace u vedoucí Finančního odboru MěÚ.
MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA přijme zaměstnance na pozici „kulturně-výchovný pracovník“
Informace k obsahové náplni funkce:
Komplexní zajištění kultury ve městě, vč. vlastního provozu kulturního domu. Podrobnější
informace u tajemnice MěÚ.
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení –Kulturně-výchovný pracovník – neotvírat“ do 15.4.2012 osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa
nebo doporučeně poštou na adresu: Město Krásná Lípa, k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA .
Více informací o obou pracovních nabídkách najdete na www.krasnalipa.cz
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Běžkování na Urale a německá konzulka
Jiří Rak se narodil v roce 1957 v Praze. Když v roce
1969 pobýval v Jetřichovicích objevil kouzlo Českého
Švýcarska, kterému natrvalo propadl. Své znalosti
z této oblasti nakonec zúročil v letech 2005 – 2008,
kdy pracoval ve vedení obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko. Pak na tři roky odešel do Ruska,
kde do konce loňského roku pracoval jako manažer
nadnárodní firmy na Urale ve Sverdlovské oblasti
Ruské federace. V lednu letošního roku se ale opět
vrátil do Krásné Lípy a OPS České Švýcarsko. A my vám
nyní přinášíme jeho zážitky z Uralu.
V okolí Ekaterinburgu i na středním Urale jsou místa
s perfektně upravovanými stopami. Jde většinou o
okruhy 4 – 8 km v nadmořské výšce kolem 500 –
600 m v krásných lesích s břízami, borovicemi i
smrky, připomínajícími tajgu. Zima r. 2010 byla
nejsilnější od r. 1969 a prachový sníh o vrstvě od
50 do 80 cm ležel od počátku ledna do března.
Ideální podmínky pro běžky, spousta slunečných
dní, suché kontinentální počasí, tehdy lze jezdit
i při teplotě pod minus 20. Dlouhé hřebenové
trasy jako u nás neexistují, ale na zařátku okruhů
je vždy turbáza nebo hotel, vždy s půjčovnou lyží,
bistrem nebo restaurací, s možnostmi v teple se
převléknout a uložit si věci v úschovně. Většinou
se jedná o jednoduchá zařízení, nikdy jsem však
nenarazil na nepořádek a neochotu obsluhy.
Přímo na okraji Ekaterinburgu je takových míst
několik. Vyprávěl jsem už o cestě tramvají do místa
Sedm pramenů. Sportovní chata Lokomotiva na
okraji blízkého lesa, který se pak táhne stovky
kilometrů na sever, umožní výše zmíněný servis
, a pak už uháníš ve skvělé stopě. Naprosté ticho.
Sibiřské prostory, cítíš jejich nekonečnost. Mrazivý
vzduch a posvátný šerosvit mezi břízami, které v
tobě vyvolávají stísněný pocit. Lesní hřbitov, jako
všude v Rusku neobehnaný zdí a zde ani plotem,
je téměř zapadaný sněhem. Večer je koncem zimy
světlo téměř do sedmi hodin. Dá se stihnout deset
kilometrů i na konci pracovního dne. Nekončící
samota.
Ve volných dnech spousta Uralců vyráží na běžky.
Ovšem poměrně pozdě. Dlouho se spí, turbázy
otevírají v 10 až 11 hodin, ale trasy se naplní lidmi
až kolem druhé hodiny odpoledne. Tehdy je i mráz

nejslabší. Z výletu se lidé vrací kolem šesté a po
návratu do města si dopřejí zábavu dlouho do
noci. Multikina v Ekaterinburgu hrají celou noc až
do nedělního rána, noční kluby otevírají kolem 22.
hodiny nebo půlnoci.
160 km na sever od Ekaterinburgu, nedaleko
Nižního Tagilu, se nachází lesnatý masiv - Hora
Belaja, asi 720 m n.m. Vynikající hotel a služby,
sjezdovky s provozem vleků a sedačkové lanovky
do půlnoci, umělé osvětlení.Vybavení hotelu se
vyrovná podobným zařízením ve Švýcarsku nebo
Rakousku. Zdá se ti zpočátku neuvěřitelné, pak
objevíš i chyby, např. u obsluhujícího personálu
v restauraci, ovšem ne horší než dělá obsluha
v hotelích a penzionech v českých turistických
destinacích.
Před výletem nebo sjezdováním je nutno se najíst.
Mráz je pak s plným žaludkem kupodivu mnohem
snesitelnější. Výborná soljanka , ucha nebo lapša –
nejedl jsem v Rusku nikde špatné polévky, na Hoře
Bělaja byly ale naprosto špičkové. A tenké lívance,
bliny, s tvarohem nebo borůvkovým tekutým
džemem - nelze popsat jejich vynikající chuť.
Okolní smrkové lesy lze opět navštívit na krátkém
běžeckém okruhu. Stopa vede mimo široké cesty,
připomene ti to dávné hřebenovky na Středním
jizerském nebo Černostudničním hřebeni. Zde
ovšem není útulnost našich Jizerských hor ani
dalších sudetských pohoří. Víš, že ze stopy nemůžeš
odbočit. Ztratil by ses v hlubokém uralském pralese
a nikdy bys nenašel cestu zpátky. Pohybuješ se na
pomyslné hranici Evropy a Asie, mohutné smrky
jsou obaleny bílou sněhovou hmotou a nechceš
potkan vlka, medvěda nebo rosomáka, držíš se
stopy a jsi rád, že zanedlouho sjíždíč k hotelu. Lesy
za tebou se táhnou na sever ke Konžakovskému
kameni, nejvyšší hoře Sverdlovské oblasti, a dále do
míst, kde v únoru 1959 zahynula za nevysvětlených
okolností při zimním táboření skupina 9 studentů
z Ekaterinburgu. Jejich neporušená těla byla
nalezena na sněhu nedaleko potrhaných stanů a ve
tvářích se jim zračil nevýslovný děs........
Putoval jsem na Horu Belaja s německou konzulkou
- je pozoruhodné, že každý konzul, který sídlí v
Ekaterinburgu, spravuje v zastoupení své země

celou Sibiř, resp. celou asijskou část Ruska –
teritorium ve všech případech mnohem větší,
než je rozloha jeho mateřské země. Paní Renate
Schimkoreit projela se mnou několikrát běžecký
okruh, až setmění nás přinutilo ukončit příjemný
den. V restauraci jsme pak mírně otevřeli možnosti
vzniku proevropsky orientované turistické
destinace Uralské Švýcarsko. Určitě zajímavý
projekt, ale nikoliv na 5 ani 10 let - získat pro něj
podporu v politických kruzích Sverdlovské oblasti
je práce na velmi dlouhou dobu a vyžaduje mnoho
úsilí. V podmínkách největší země světa, která
řeší zdaleka jiné problémy než cestovní ruch, je to
úkol zcela sisyfovský, a možná nesplnitelný. Je to
každopádně velká výzva pro místní nadšence, kteří
se mohou pokusit dovést věc do samého konce a
otevřít jednou Ural turistům z Evropy.

Marketingová studie Nová Hřebenovka
Obecně prospěšná společnost
České Švýcarsko iniciovala zpracování územně - marketingové
studie, volně inspirované původní historickou trasou Hřebenovky
z počátku 20. století.
Hřebenovka - historicky nejdelší
a nejslavnější vyznačená turistická trasa v Čechách vznikla před
více než sto lety. Vedla podél hor
na česko-německém pomezí od
Hrubého Jeseníku přes Králický
Sněžník, Orlické Hory Krkonoše,
Jizerské a Lužické hory a pokračovala přes území nynějšího Českosaského Švýcarska do Krušných
hor a dále do vnitrozemí.
Marketingová studie - Nová
Hřebenovka vznikla na podzim
minulého roku v rámci projektu
Marketing cestovního ruchu v
Českém Švýcarsku spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Severozápad ve
snaze navázat na obdobný pokročilý projekt Libereckého kraje.
Cílem dokumentu bylo navrhnout optimální napojení a vedení
trasy v širším regionu Českého
Švýcarska a zároveň projektovou
proveditelnost tohoto záměru z

marketingového hlediska.
Studie mapuje trasu a její atraktivity, doporučuje značení trasy
v terénu v síti stávajícího značení ve spolupráci s KČT, navrhuje
způsob vedení trasy s ohledem
na cílové skupiny návštěvníků
a možnosti její propagace prostřednictvím nabídek turistických
produktů.
Zadavatel studie České Švýcarsko,
o. p. s. se chystá prosadit značení
a medializaci trasy Nové Hřebenovky také u dalších organizátorů
turistického ruchu v regionu.




Navržená trasa Nové Hřebenovky.




Původní
historické značení
Hřebenovky.


Návrh nového značení Hřebenovky
na turistických značkách KČT.

(Jiří Rak)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 08.02.2012
1. Zpráva o plnění úkolů z 8. ZZM
Usnesení ZM č. 9 - 01/2012
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 8. ZZM předloženou
tajemnicí MěÚ Mgr. Lucií Hankovou s těmito připomínkami:
1) revokovat usnesení, ve kterém ZM schválilo rozšíření
Národního parku České Švýcarsko
2) zjistit z jakých zdrojů o. p. s. České Švýcarsko financuje
příspěvky na podporu rozvoje obcím Českého Švýcarska a
důvod proč příspěvek nedostala Krásná Lípa.

Petrou Hubáčkovou bytem Olovnice, Brčkov 64 s účinností od
1. 3. 2012.
4. VŘ - kanalizace 2.etapa
Usnesení ZM č. 9 - 04/2012
ZM bere na vědomí výběr zhotovitele stavby kanalizace Krásná
Lípa (2. etapa) a schvaluje podpis příslušné SOD. ZM schvaluje,
aby případné dodatky ke smlouvě s dodavatelem stavby
schvalovala Rada města v případě, že nedojde k navýšení ceny
vč. případného uplatnění rozpočtové rezervy stavby.

2. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa,
Frindova 979/4
Usnesení ZM č. 9 - 02/2012
ZM schvaluje prodej budovy č. p. 979 v obci Krásná Lípa na st.
p. č. 971, st. p. č. 971 (941 m2), budovy bez č. p./č. e. na st. p.
č. 1490 (kůlny), st. p. č. 1490 (76 m2), p. p. č. 404/3 (118 m2),
p. p. č. 2938/2 (204 m2) v k. ú. Krásná Lípa, Frindova ul. 979/4
Stavebnímu bytovému družstvu občanů Průkopník, Varnsdorf,
Štefánikova 454, IČ 00041530 za kupní cenu 1 520 000 Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy a za podmínek daných
v kupní smlouvě v předloženém znění.

5. Zajištění financování kanalizace
Usnesení ZM č. 9 - 05/2012
ZM bere na vědomí rozpočet, předpokládanou výši dotace
a nutný podíl financování stavby kanalizace – 2. etapa a
schvaluje další postup vč. finančního zajištění.

3. Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy byt č. 20, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a
Usnesení ZM č. 9 - 03/2012
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy na byt č. 20, Krásná Lípa, Nemocniční 11149/12a s

7. Vyhlášení záměru prodeje
Usnesení ZM č. 9 - 07/2012
ZM vyhlašuje záměr města prodat v budoucnu splaškovou
kanalizaci a ČOV vč. případně dostavěné druhé etapy
kanalizace.

6. Zajištění půjčky na financování
Usnesení ZM č. 9 - 06/2012
ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na zajištění
bankovního úvěru na financování stavby kanalizace – 2. etapa
případně dalších velkých staveb a to do výše 15 mil. Kč.

POZNEJ ROZDÍL
Po delší době nám opět z Kyjova napsal Pavel Votápek. Zaslal nám dvě fotografie domu č. 1 ve Smetanově
ulici. Úkolem, který si pro vás přichystal je najít rozdíl na jeho dvou fotografiích. Mnoho úspěchů při hledání, odpověď neposílejte.

8. Přednostní financování staveb
Usnesení ZM č. 9 - 08/2012
ZM schvaluje, aby byly přednostně v letech 2012 – 2014
financovány stavby :
a) Kanalizace 2. etapa,
b) CSI (rekonstrukce domu služeb),
c) Energetické úspory budov školní družiny a školní jídelny.
ZM ukládá RM realizovat přípravné kroky nezbytné k realizaci
jednotlivých projektů dle metodiky jednotlivých dotačních
programů.
ZM bere na vědomí opakované změny podmínek pro
poskytování dotací na energetické úspory veřejných budov
ze strany poskytovatelů dotací a nutnosti úprav podkladů a
projektové dokumentace.
9. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
Usnesení ZM č. 9 - 09/2012
ZM na základě doporučení RM schvaluje podpis Dohody
o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (I. etapa kanalizace) s Českými drahami a. s., Praha
dle předloženého návrhu z důvodu organizačních změn v ČD.
10. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a budoucí kupní smlouvě
Usnesení ZM č. 9 - 10/2012
ZM schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemene a budoucí kupní smlouvě se společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8 Děčín ve věci
odprodeje části pozemku p. p. č. 239, k.ú. Krásná Lípa, pro
výstavbu nové trafostanice v ulici Smetanova a uložení
zemních kabelů do pozemků města Krásná Lípa, pro napojení
nově budovaného Centra Lípa na náměstí za prodejní cenu
100 tis. Kč.
ZM preferuje zrekonstruování stávajících trafostanic.
11. 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
pro rok 2011
Usnesení ZM č. 9 - 11/2012
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná
Lípa pro rok 2011 v předloženém znění.
12. Veřejná sbírka
Usnesení ZM č. 9 - 12/2012
ZM schvaluje konání veřejné sbírky na území města Krásná
Lípa, jejíž výtěžek bude použit na generální opravu a
elektrifikaci kostelních varhan v kostele sv. Máří Magdalény v
Krásné Lípě.
ZM ukládá RM zajistit dle z. č. 117/2001 Sb., splnění povinností
obce jako subjektu konajícího sbírku a další náležitosti, spojené
se sbírkou.
13. Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.
2009/40/10-17
Usnesení ZM č. 9 - 13/2012
ZM bere na vědomí předběžný návrh dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 2009/40/10-17 ve věci budoucích prodeje pozemků na
náměstí - Aparthotel, průběh výstavby a záměry investora a
záměr přístavby restaurace penzionu Českého Švýcarska.

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář
Ověřovatelé: Mgr. Milan Sudek , Hana Volfová
informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459,e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
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