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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 26. dubna
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 12. dubna

4,- Kč

Vývoj v sociální oblasti není vůbec dobrý
Když koncem loňského léta propukly nepokoje a
demonstrace v Rumburku a především ve Varnsdorfu, staly se vděčným mediálním tématem. Ať
již bylo spouštěcím mechanismem cokoliv, s odstupem času je zjevné, že lidem ve strukturálně
zanedbaném a sociálně znevýhodněném území
především již dochází trpělivost. Se stoupající nezaměstnaností, zvyšující se kriminalitou, snižující se
životní úrovní, s absencí jinde běžných veřejných
služeb. To vše umocněno viditelným pohybem a
koncentrací romského obyvatelstva v některých
městech a lokalitách na Šluknovsku.
Je pravdou, že na ulici se toho mnoho nevyřeší, ale
alespoň se situací musela začít zabývat odpovědná
místa v Praze. Tak se roztočil kolotoč četných návštěv politických představitelů, ministrů, náměstků
ministrů, policejních špiček, schůzí, zasedání, jednání. Verbálně se začal snažit kdekdo.
Jediným hmatatelným a rychlým výstupem však
zůstala jen zvýšená přítomnost policistů ze speciálních jednotek v regionu.
Od počátku, tj. od loňského jara, starostové obcí
Šluknovska hovoří o potřebě komplexu nutných
opatření pro zlepšení sociální situace, nikoliv pouze
o řešení romské problematiky. V republice je řada
míst, kde jsou na tom s romskou problematikou
mnohem hůře. Pomyslného Černého Petra a nelichotivou mediální nálepku však teď má náš region.
A čeho jsme se tedy s více jak půlročním časovým
odstupem dočkali?
Bezpečnostní situace:
Policisté ze speciálních jednotek jsou staženi do
svých regionů. Ta nově vznikající v Ústeckém kraji
teprve přijímá členy. A je jisté, že ve Varnsdorfu sídlit nebude. Zatím zde aktuálně funguje sotva jakási
poloviční náhražka. A dle dostupných statistik k výraznému poklesu kriminality stejně nedošlo. Bylo
alespoň přislíbeno, že počet policistů, i přes připravované úspory, na místních odděleních v regionu
zůstane zachován.
V rámci programu prevence kriminality MV ČR jsme
požadovali o úpravu dotačních pravidel pro malé
obce tak, abychom mohli žádat o prostředky na
vybudování bezpečnostního kamerového systému
a na asistenty prevence kriminality. K tomu však
nedošlo.
Nezaměstnanost:
Ta zůstává zhruba na stejné úrovni, tedy v rozmezí
12% - 22% ve většině obcí. Jen to nevíme přesně
a aktuálně, protože nový počítačový systém MPSV
to zatím po obcích nedovede spočítat. Výraznou a
specifickou systematickou podporu pro takto po-

stižený region vůbec necítíme. Naopak, reálně se
spíše snižuje.
Sociální situace:
Dopady sociální reformy je ještě brzy plošně hodnotit. Ovšem její zavedení bylo velmi problematické a řada lidí se chaotickou aplikací novinek dostala
do těžko řešitelných situací, kdy jim dávky byly vypláceny opožděně. Celkově se zřejmě objem vyplacených dávek zvýší. Jen dávka v hmotné nouzi se
od ledna navýšila cca o tisícovku. A to každému, ať
je či není zapojen ve veřejné službě.
Podporované zaměstnávání:
Veřejně prospěšné práce, které dávaly obcím možnost zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané osoby, jsou v silném útlumu. Namísto toho je preferována tzv. veřejná služba.
Faktický stav je však takový, že v prvním čtvrtletí na ni žádný nový klient nenastoupil. Takže lidé
sedí doma a berou víc. Navíc nově platný upravený
zákoník práce omezuje zásadně zaměstnávání na
dobu určitou, kdy je možné uzavírat pracovní poměr opakovaně jen třikrát. Toto nesmyslné opatření
dopadne především na ty, kteří jsou rádi za nějakou, byť jen časově omezenou práci.
Romská problematika:
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách zpracovala další analýzu, tentokrát Analýzu
migračních trendů na Šluknovsku. Ta říká, že romské obyvatelstvo migruje spíše uvnitř Šluknovska,
zvenčí že příliš nepřichází. A také potvrzuje skutečnost, že Šluknovsko dále chudne, osob v hmotné
nouzi dynamicky přibývá. Nezaměstnanost mezi
Romy je velmi výrazná, až 90%. Kompletní materiál
najdete na webových stránkách Agentury.
Obecně lze říci, že se nám relativně daří získávat
finanční prostředky na projekty různých asistencí,
rekvalifikací a prevencí. Méně již či spíše vůbec na
přímé podporované zaměstnávání. Zvláštní kapitolou pak je neuvěřitelně složitě administrovaná
žádost o dotaci na vybudování Centra sociální integrace (rekonstrukce Domu služeb). Projekt byl již
3x přepracován, neustále je dle požadavků upravován, doplňován, zpřesňován a přesto stále ještě
neprošel schvalovacím procesem.
Fungující Komunitní centrum, provozované příspěvkovou organizací Kostka Krásná Lípa a činnost
dalších organizací ve městě (především Cedr a
Čačipen) je pak v médiích prezentována jako příklad dobré praxe a správného řešení problematiky
sociálního vyloučení. Je však zřejmé, že se jedná
především o výsledky dlouhodobé a systematic-

ké činnosti. Nikoli o produkty poslední doby. A
že jde spíše o doplňkové činnosti než o to, co by
řešilo podstatu problému. Je zároveň pravdou, že
potřeba zabývat se touto problematikou a snaha ji
nepodcenit si vyžaduje stále více naší pozornosti a
času.
Pokud lze situaci krátce shrnout, je možné říci, že
od loňského léta se mnoho k lepšímu nezměnilo
a sociální situace obyvatel se spíše dále zhoršila.
Dochází tak jen k dalšímu přilévání výbušné směsi
do stále doutnajícího ohně nespokojenosti. S blížícími se podzimními krajskými a senátními volbami
se dá očekávat, že toho může leckdo využít nebo
i zneužít.
(Zbyněk Linhart, starosta města,
Jan Kolář, místostarosta města)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 23.4. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
26.4. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 7.5. 2012 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 10.5. 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.

Národní pohár v kickboxu v Krásné Lípě
V sobotu 28. dubna bude v Krásné Lípě k vidění
nominační turnaj do reprezentace ČR – Národního poháru v kickboxu. Těšit se můžete na souboje
v mužských, ženských i juniorských kategoriích, v

mnoha váhových limitech. Velkým lákadlem pak
budou zápasy borců našeho domácího týmu. Celodenní program vyvrcholí galevečerem s finálovými
zápasy.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 14. – 15. 4. 2012 MUDr. Lisachenko Vladyslav, J. Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588
- 21. – 22. 4. 2012 MUDr. Milič Lukáš, Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 511 482
- 28. – 29. 4. 2012 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná,
tel.: 737 501 440
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Policejní sloupek
přehled za uplynulý
měsíc
Všímavost lidí pomohla policii
K vloupání do rekreační chalupy na Kamenné Horce došlo v podvečer 1. března. K odhalení 55-ti letého pachatele z Krásné Lípy pomohla všímavost
spoluobčanů, který byl policisty dopaden nedaleko i s odcizenými věcmi v hodnotě cca 2 tisíce Kč,
které měl schovány v batohu. Po noci strávené v
policejní cele může do několika týdnů očekávat
trest odnětí svobody v délce šesti měsíců až tří let.
Návštěva garáží mu vynese dva roky v chládku
V nočních hodinách 3. března se neznámý pachatel
pokusil vloupat do třech řadových garáží v Nemocniční ulici. Ačkoli se mu podařilo vniknout pouze
do jedné, ze které po prohledání nic neodcizil a
způsobil škodu „pouze“ 1.400,- korun, hrozí zloději
pro krádež vloupáním trest odnětí svobody až na
dvě léta.
Inspiroval se v televizi
9. března po druhé hodině odpolední se řítil 38-ti
letý řidič s vozidlem Škoda Favorit s 2,2 promile alkoholu v krvi a vysloveným zákazem řízení motorových vozidel ve směru od Studánky do Krásné Lípy.
Ve Varnsdorfské ulici jen o pár okamžiků unikla
srážce s vozidlem chodkyně, které by ani chůze po
krajnici nepomohla. Opilec za volantem byl v Krásné Lípě policií dopaden opět díky všímavosti obyvatel. Na oddělení policie ještě zkoušel na policisty
filmovaný epileptický záchvat, což se mu mohlo
stát osudným, neboť s dalším opravdovým záchvatem byl o půlhodiny později rychlou záchrannou
službou převezen do nemocnice, ze které nakonec
stejně utekl. Druhého dne se po vystřízlivění osobně dostavil na krásnolipskou služebnu policie, kde
mu bylo sděleno podezření za přečiny ohrožení
pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí, za které mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
Kradl na radnici
Několik krádeží mědi v Masarykově ulici za uplynulý měsíc řeší krásnolipší policisté. Na prvním domě
neznámý pachatel odcizil okapový svod, další ze
stejné nemovitosti, kde pravděpodobně stejný pachatel odcizil několik dalších okapů a poslední přímo na budově krásnolipské radnice, kde pachatel
vytrhal několik metrů měděné lišty. Celková škoda
tak přesahuje hodnotu 10 tis. Kč.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17. února
do 16. března evidovali 18 trestných činů a 54 přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor
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Zastupitelé se sešli po desáté
Především ekonomická problematika byla náplní
10. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa, které se konalo ve středu minulý týden. Hospodaření
příspěvkových organizací a především schválení
rozpočtu města pro rok 2012 si vyžádalo projednání cca 30 bodů z celkově 72 plánovaných bodů
programu.
Rozpočet města pro letošní rok je v provozní části
koncipován jako v zásadě vyrovnaný. Město bude
hospodařit (pokud se výrazně nezmění hospodářská ekonomická situace státu) s plánovanými
provozními výdaji ve výši 49,6 mil. Kč. Investiční
rozpočet počítá s výdaji 23,2 mil. Kč. Jeho plnění se
však bude vyvíjet mj. v závislosti na průběhu administrace jednotlivých dotačních projektů, které má
radnice připraveny (2. etapa kanalizace, zateplení
školní jídelny a družiny, rekonstrukce Domu služeb). Proběhnou opravy mostků poškozených při
povodni v r. 2010 (Studánecká ulice, Kyjov – 1,1

Nestabilní balvan turistickou cestu již neohrozí
Pracovníci skalní čety národního parku České Švýcarsko provedli řízený shoz nestabilního skalního
bloku nad stezkou pro pěší a cyklisty v oblasti Zadní
Doubice. Blok bezprostředně ohrožoval cyklotrasu
číslo 3031 v úseku mezi turistickým přechodem do
Saského Švýcarska a Vlčí deskou. Nestabilitu bloku
o hmotnosti zhruba devět tun, který se nacházel
zhruba ve výšce čtyř metrů nad cestou, odhalila
skalní četa během rutinního odstraňování menších
balvanů odpadlých ze skalního masívu. Pracovníci
čety kámen shodili pomocí lanového napínáku.

Oznámení o úplné
uzavírce v ulici
Studánecká
Mezi 2. dubnem až 30. červnem 2012 se bude rekonstruovat mostek ve Studánecké ulici. Část Studánecké ulice bude proto úplně uzavřena. Objízdná trasa povede Kovářskou ulicí.
V rámci rekonstrukce mostků po povodni v roce
2010 bude současně probíhat i oprava mostku na
příjezdové cestě k domu č. 32 v Dlouhém Dole. (r)

mil.) Z menších akcí je zajištěno financování např.
větších oprav bytového fondu (600 tis. Kč), další
etapa oprav kabin ve fotbalovém areálu (200 tis.)
nebo nákup techniky pro TS (300 tis.).
Zastupitelé dále projednali opakovaný prodej
bytového objektu Pražská 20 a prodeje několika
pozemků, z toho 3 pro výstavbu rodinných domů.
Poměrně dlouhá diskuze proběhla k problematice
výstavby Aparthotelu a dalších staveb s ní spojených – nová trafostanice, přístavba restaurace u
penzionu. Zde si zastupitelé vymínili několik podmínek pro následný schvalovací proces a vlastní realizaci na pozemcích v majetku města. Zastupitelé
projednali také Dohodu o spolupráci s FS Lužičan
ve věci realizace akce VI. Mezinárodního folklorního
festivalu s tím, že po již schválené dotaci 12 tis. Kč
nepřesáhne další účast města částku 30 tis. Kč. Jednání bylo ukončeno krátce před 23. hodinou.
(Jan Kolář)

„Skalní četa každoročně odstraňuje několik desítek
ohrožujících balvanů či stromů, nejčastěji v blízkosti turistických cest či na hranici národního parku,
tedy všude, kde máme poznatky o možném ohrožení života, zdraví či majetku,“ řekl ředitel Správy NP
České Švýcarsko Pavel Benda. Cyklotrasa číslo 3031
je poměrně frekventovanou cestou. Správa parku
odhaduje, že jí ročně využije zhruba 15 až 20 tisíc
cyklistů a pěších turistů.
Sklaní řícení je v pískovcových oblastech Českého
Švýcarska běžným fenoménem, kterému zdejší
krajina do značné
míry vděčí za svou
podobu. V případě
známých rizik správa parku provádí či
umožňuje provedení preventivních
opatření pro zajištění bezpečnosti
pouze v blízkosti
cest či obydlených
lokalit. Ve zbývajících
oblastech
člověk do přirozeného geologického
vývoje oblasti nijak
nezasahuje.
(Tomáš Salov,
Správa NP České
Švýcarsko)

Pískovcový blok zdobí
vstup do Kyjovského
údolí
Pískovcový blok, který pracovníci NP České Švýcarsko uvolnili ve skalách mezi turistickým přechodem do Saského Švýcarska a Vlčí deskou, našel další využití. Plní dekorativní funkci v parkové úpravě
v Kyjově na vstupu do Kyjovského údolí. Více jak
sedmitunový kámen umožnila vyzvednout a dále
použít Správa NP České Švýcarsko. Město Krásná
Lípa tímto děkuje za vstřícnost a spolupráci!
(r)
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Děti usínaly s knížkou v ruce
Že číst knížku může být velké
dobrodružství, se v pátek v noci
přesvědčilo deset dětí z Krásné
Lípy, které se vybavily spacákem,
polštářem a některé i oblíbeným
plyšákem a strávily noc mezi regály
plnými knih. Krásnolipská knihovna se totiž stejně jako v minulosti
připojila k projektu Noc s Andersenem, jejímž cílem je podpořit dětské čtení. Knihovnice Jindra Malinová, která pro děti noc plnou her,
soutěží, kvízů a samozřejmě i společného předčítání z knížek tentokrát vsadila na Jiřího Trnku. Děti
proto tahaly z regálů především
knížky, v nichž našly kresbičky tohoto slavného českého ilustrátora,
od jehož narození letos uplynulo
sto let.
(vik)

Na apríla patřilo
krásnolipské kino
dětem
V neděli 1. dubna romské sdružení Čačipen pořádalo v krásnolipském kulturním domě dětský karneval. Soutěž o nejkrásnější masku vyhrála mažoretka, princezna, Karkulka a vězeň. Čačipen děkuje
všem hostům za účast i za skvělou atmosféru a těší
se na setkání s vámi na některé z dalších akcí pořádané sdružením.
(Robert Ferenc)

Folklorní festival opět v červnu
VI. Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství v Krásné Lípě 8. – 10. června 2012
Již pošesté se ve dnech 8. – 10. června ve Šluknovském výběžku uskuteční Mezinárodní folklorní
festival Tolštejnského panství. Tuto nejsevernější
oslavu lidového umění a tradic od roku 2000 pořádá folklorní soubor LUŽIČAN ako členský festival
Folklorního sdružení ČR.
V rámci festivalu se divákům představí folklorní
soubory – Trenčan z Trenčína (SK), skupina Lužických Srbů z Budyšína (D), Soláň z Valašska (CZ), CM
Jagar z Havířova (CZ), Jizera z Liberce (CZ), Mateník
z Prahy (CZ) a krásnolipský Křiničánek a Dykyta, samozřejmě včele s pořadatelským Lužičanem. Další
zajímavé zahraniční a domácí soubory jsou ještě v
jednání.
Program se bude skládat tradičně v pátek z výchovným pořadů pro základní školy a večerních pořadů
v obcích a městech Šluknovska. V sobotu z dopoledních ukázek a prostorových zkoušek, poledního

setkání u starosty města Krásné Lípy, krojovaného
průvodu a od 14:00 hodin slavnostního zahájení galaprogramu VI. MFF TP v Krásné Lípě. Celý den bude
na náměstí probíhat Staročeský jarmark a program
festivalu obohatí další zajímavé doprovodné akce,
například soutěž „Bábovka jarmarku“. Večer si pořadatelé připravili pro diváky koncert velmi zajímavé
kapely Medicimbál v kulturním domě Krásné Lípy
a na závěr tradiční besedu u cimbálu. V neděli se
uskuteční prohlídky města a okolí a hlavní akcí se
stane křest nejmladšího člena Folklorního sdružení
ČR v krásnolipském kostele Sv. Máří Magdaleny se
společným pořadem o křestu a následným rozloučením s festivalem.
Všichni pořadatelé se již nyní těší na spolupráci se
všemi partnery, příjemná setkání s účinkujícími a
samozřejmě hlavně na diváky. Přejme si aby se vše
vydařilo podle plánů a hlavně slunné a teplé počasí.
(Petr Semelka – ředitel festivalu)

Tančím tak rychle, jak
dokážu
V polovině března se v krásnolipském kině uskutečnil první ročník Plesu Domova se zvláštním režimem Krásná Lípa s poetickým názvem „Tančím tak
rychle, jak dokážu“. Tohoto plesu se zúčastnili klienti ÚSP Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Brtníky, Lobendava a Agentury Pondělí. K tanci nám hrála skupina
R\tma z Dolní Poustevny. Večer zpestřily soutěže v
tanci, vystoupení tanečního souboru a také bohatá tombola, za což děkujeme všem sponzorům. Za
přípravu sálu děkujeme pí. Semelkové, která se o
účastníky plesu vzorně starala.
(Tým ZVNČ DZR Krásná Lípa)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Bleší trhy
už příští týden
Z krásnolipských blešáků se již pomalu stává tradice, kterou bychom rádi zachovali a rozvíjeli i do
budoucna. Proto Vás srdečně zveme i tentokrát k
jejich návštěvě.
V sobotu 21. dubna od 8:00 do 12:00 hodin se budou konat již 19. bleší trhy před Komunitním centrem Kostka Krásná Lípa p.o. V případě nepříznivého
počasí se trhy konají v přízemí budovy Komunitního centra.
Přijďte si výhodně, doslova za pár korun, nakoupit.
Vyberete tu určitě nějaký zajímavý „kousek“ nejen
pro sebe, ale i pro své blízké.
Pokud máte na půdě či jinde funkční věci, které již
nepotřebujete, můžete se trhů zúčastnit i jako prodejci. Jedno prodejní místo stojí 20,-- Kč.
Bližší informace můžete získat na tel. čísle 774 981
580, nebo na e-mailu: poradna2@seznam.cz
(Bohunka Slaná – za Kostku Krásná Lípa p.o.)

In-line a cyklo jízda
Českým Švýcarskem
V sobotu 21.dubna pro vás Občanské sdružení
Krásnolipsko a České Švýcarsko o.p.s. a server o
in-line bruslení www.ladronka.cz připravil In-line
a cyklo odpoledne v krásném prostředí Českého
Švýcarska. Centrem dění jsou kvalitní cyklostezky a
asfaltové komunikace v Krásné lípě a okolí.
Začátek akce je ve 14 hodin na Křinickém nám. v
Krásné Lípě. Společně se rozjedeme po Krásnolipsku, začne inline a cyklo jízda po místních kvalitně
vyasfaltovaných komunikacích. Pojedeme z Krásné Lípy do Kyjova a zpět. Bruslaři, cyklisté, lidé s
koloběžkami, maminky na bruslích s kočárky jsou
vítáni. Trasa je dlouhá cca 10 km a je vhodná pro
pokročilé bruslaře, kteří umějí brzdit a zabrzdit.
Přilba je povinná pro všechny bruslaře i cyklisty!
Chrániče doporučujeme.
Tempo bude sportovní, nikoliv závodní. Na dobře
vybraných místech se bude čekat. Nikdo se nemusí
bát, že mu skupina ujede. Občerstvení zajištěno.
Pořadatelé: www.krasnolipsko.cz, www.ladronka.
cz, www.ceskesvycarsko.cz, csoptilia.unas.cz

Zaostřeno na Jizerky
Čtyři desítky fotografií Jizerských hor, které vzešly
z fotografické soutěže „Zaostřeno na Jizerky“ jsou
k vidění v ambitu rumburské Lorety. Vystavené fotografie návštěvníky přesvědčí, že Jizerky jsou stále
krásným pohořím s neobyčejnými přírodními a krajinnými hodnotami. Opožděná vernisáž výstavy se
uskuteční v pátek 18. května 2012 od 19:30 hodin
v rámci Loretánské noci 2012. Fotografie je možno
shlédnout v ambitu Lorety v Rumburku od úterý
do soboty, mezi 10:00 až 17:0 hodin vstupné je 30 a
15 Kč. Výstava potrvá do 26. května.
(Klára Mágrová)

Slovenská kapela
nabídne gospel
v kostele sv. Jiří
v Jiříkově
Šestičlenná pop-rocková kapela F6 ze Slovenska
nabídne v regionu nepříliš častý hudební žánr, jímž
je gospel. Koncert se uskuteční v pátek 27. dubna
od 17:00 hodin v kostele sv. Jiří v Jiříkově.

Duben 2012 v Domečku
Na Kopečku v Rumburku

Arabela ve
šluknovském zámku

Koncert kapely AGP Band
Středa 18. dubna od 19:00
Kapela představí své nové CD v bigbeatovém
stylu. Večer bude pokračovat vystoupením
pozvaného hosta kapely: písničkáře, výtvarníka
a psychologa v jedné osobě Zdeňka Staňka.
Mongolsko na druhý pohled
Středa 25. dubna od 19:00
Zažít mongolská jitra, spatřit nejkrásnější oblohu
na světě, ztratit se v nekonečné mongolské stepi
a pracovat v neziskovce se Tereza vydala v létě
minulého roku do Murunu v Huvsgulské oblasti
na severu Mongolska. Tereza Swadoschová se
s námi podělí o zážitky a fotografie všedních i
nevšedních mongolských dní.

Mezi originály kostýmů královské rodiny, čarodějů I. i II. kategorie a dalších pohádkových postav
se můžete ocitnout, pokud navštívíte ojedinělou
výstavu kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu
Arabela. A nejen to. K vidění budou i pohádkové
rekvizity – kouzelný prsten, křišťálová koule, cestovní plášť aj. Zpět do říše pohádek i světa lidí se
budete moci přenést až do 26. dubna, kdy tato
výstava bude přístupná ve výstavních prostorách
šluknovského zámku.

Divadelní přehlídka

Správa Národního parku České Švýcarsko vyhlásila vědomostní soutěž Náš národní park České
Švýcarsko, jejímž letošním tématem je Turistika v
národním parku. Soutěžící si zodpovězením deseti otázek ověří, jak dobře znají fakta o známých
turistických cílech Českého Švýcarska. Své odpovědi pak mohou zaslat na adresu správy národního
parku poštovní cestou a nově i prostřednictvím
internetového formuláře. Bližší informace o soutěži
jsou k dispozici na internetové stránce http://www.
npcs.cz/vedomostni-soutez. Uzávěrka soutěže je
31. května 2012.

Členové divadelního souboru Rolnička srdečně
zvou všechny malé i velké diváky do kina Dukla ve
Šluknově na 21. ročník divadelní přehlídky, která se
uskuteční v sobotu 14. dubna a v neděli 15. dubna.
V sobotu 14.4. vystoupí: od 15:00 LS Klubíčko s pohádkou Čertoviny a v 16:00 LS Pomněnka s pohádkou Přátelství.
V neděli 15.5. vystoupí v 15:00 Divadlo Matýsek s
Čarodějnou pohádkou a v 16:00 DS kvítko s pohádkou Vodník Venca.
Během přestávek jsou pro malé diváky připraveny
soutěže o drobné ceny.

Výlet po jetřichovických
vyhlídkách
V sobotu 14. dubna se pod vedením Václava Sojky,
známého fotografa, znalce místní přírody a pracovníka správy NP můžete vydat na výlet po známých
vyhlídkách – Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna.
Kromě neopakovatelných výhledů se jistě dozvíte i
mnoho zajímavého o přírodě i s historie. Sraz účastníků je v 10:00 v Jetřichovicích před informačním
střediskem.

Kresby dětí
z terezínského ghetta
ve šluknovském zámku
Ve výstavních prostorách zámku ve Šluknově je až
do 28. dubna 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 denně, včetně víkendů, od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do
17:00.

Šíp s Náhlovským
ve Šluknově
Herec, bavič a moderátor Karel Šíp a Josef Alois
Náhlovský se ve středu 18. dubna od 19:00 hodin
představí v kině Dukla ve Šluknově.

Národní park vyhlásil
vědomostní soutěž

Pohádková galerie
řemesel
v Jiřetíně pod Jedlovou
Na výstavu vyřezávaných dinosaurů, dřevěných
plastik a loutek od Ing. arch.Vladimíra Cejnara,
a také za ukázkami prací řemeslníků z našeho
okolí se můžete vydat do Pohádkové galerie
řemesel v Jiřetíně pod Jedlovou. Potěšit se, nebo
si vytvořit vlastní dílka, můžete také ve výtvarné
dílničce, kde se vyrábí z korálků, ovčí vlny,
keramické hlíny, ze dřeva a jiných přírodních
materiálů.
Program na dubnové neděle,
vždy od 13:00 hodin:
15. 4. - Výroba vrbových píštalek
22. 4. - Plstění ovčí vlny
29. 4. - Volná tvorba
Otevřeno je v sobotu a neděli
od 13:00 do 17:00.

Nenechme se zahanbit
Okolními městy jako v minulých letech a vyražme
v co největším počtu na kolech do Starých Křečan,
kde se v sobotu 12. května od 13:00 hodin koná tradiční setkání cykloturistů – amatérů - z obou stran
hranice. Na tamním hřišti nás čeká vlídné přijetí,
suvenýr na památku, živá hudba, občerstvení a zábava. Sraz všech účastníků je ve 11:50 hodin pod
lípou na náměstí, odkud volnou jízdou ve 12:00
vyjedeme. Vítáni jsou všichni od šesti let do devadesáti.
(Milan Sudek)
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Otevření turistické sezony 2012 v Českém Švýcarsku již klepe na dveře
O víkendu 21. - 22. dubna se uskuteční již tradiční společné Otevření turistické sezóny v Českém Švýcarsku, kterou připravuje společnost České Švýcarsko s
dalšími partnery. Připravena je pestrá škála turistických, sportovních, volnočasových a zábavných akcí po celém regionu s přesahem i do Saského Švýcarska.
Příznivci přírody a turistiky se mohou těšit na otevření nové naučné stezky
okolím JETŘICHOVICKÝCH SKAL. K tomu, abyste se na první akci pohodlně
dostali, můžete využít druhou nabídku – plujte s námi lodí Poseidon z Děčína do Hřenska. Nalodit se můžete za zvýhodněné vstupné na nábřeží pod
děčínským zámkem. V přístavišti ve Hřensku na vás bude čekat turistický autobus, který vás odveze do srdce národního parku Jetřichovic a dále třeba i do
expozice Českého Švýcarska do Krásné Lípy. Janovský trhák je naopak akce
šitá na míru široké sportující veřejnosti, amatéry a hobby závodníky. Jedná se
o cyklistickou časovku do vrchu mezi obcemi Janov a Hřensko. Závod startuje

ve Hřensku - nejníže položené obci v České republice s cílem v Janově - obci
na náhorní plošině Labských pískovců. Pro příznivce adrenalinových zážitků
v přírodě je připravena další akce - výlet s průvodcem do Saského Švýcarska
s názvem Tramvají do skal. Jde o nejoblíbenější trasu předchozích sezón, na
které můžete absolvovat zajištěnou stezku plnou adrenalinových překvapení
(komíny, strže), současně pojedeme vlakem, tramvají, přívozem. Po výstupu na
skalní hřebeny na vás čekají překrásné výhledy na saský národní park.
V rámci otevření sezóny je o víkendu 21.- 22. dubna za zvýhodněné
vstupné 1+1 (jeden platí druhý jde zdarma) otevřena řada atraktivních turistických atrakcí jako např. Zámek Děčín, ZOO Děčín, Dům Českého Švýcarska,
loď Poseidon, Pravčická brána, rozhledny na Vlčí hoře, Dymníku, Jedlové a další.
Podrobnosti o všech akcích v rámci otevření turistické sezóny 2012 najdete na
www.ceskesvycarsko.cz/otevreni-sezony/

Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku
• Jetřichovické skály – otevření naučné stezky
Na sobotu 21. dubna je připraveno slavnostní otevření zrekonstruované naučné stezky Jetřichovické skály vedoucí z Jetřichovic přes proslulé jetřichovické
vyhlídky do Vysoké Lípy. Tato akce se uskuteční v rámci celovíkendové kampaně Otevření turistické sezóny v Českém Švýcarsku pořádané Obecně prospěšnou
společností České Švýcarsko a Správou NP České Švýcarsko. Sraz je v 11:00 před jetřichovickým informačním střediskem. Více informací o dubnových akcích
pořádaných Správou NP České Švýcarsko najdete na na www.npcs.cz.

• Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu
Janovský trhák
Na sobotu 21. dubna je připravena cyklistická časovka do vrchu pro širokou sportující veřejnost, amatéry a hobby závodníky. Start v 10:01 v Hřensku, cíl v Janově
u Hřenska. Délka trati je 2830 m, převýšení 207 m, registrace závodníků do 8:30.
Více na www.janovskytrhak.cz

• Tramvají do skal - výlet s průvodcem
Pozvánka na výlet Tramvají do skal
Nejen v Alpách, ale i v Českosaském Švýcarsku můžete absolvovat zajištěnou stezku plnou adrenalinových překvapení (komíny, strže). Po výstupu na skalní
hřebeny přejdete neznámými místy ve skalách s vynikajícími výhledy do údolí Labe...Výlet „Tramvají do skal“ patřil k nejoblíbenějším trasám v letech 2007 až 2010,
dosud získal dvě ocenění Grand Prix Regiontour a 1. místo v soutěži Náš kraj. Tentokrát se výlet uskuteční v sobotu 21. dubna u příležitosti otevření turistické
sezóny za zvýhodněné vstupné 1 osoba platící + 1 osoba zdarma (690,- Kč). Místa jsou k rezervaci na www.ceskesvycarsko.cz, kde také získáte více informací.

• Parníkem a raftem do Českého Švýcarska
Proplujeme Českým Švýcarskem
O víkendu 21. – 22. dubna turisty, cyklisty, bruslaře, rodiny s kočárkem, malé i velké přepraví po Labi na trase Děčín – Hřensko loď Poseidon nebo raft.
Loď Poseidon: odjezd Děčín: 9:30 a 13:00 hod., odjezd Hřensko: 10:30 a 15:30 hod.
(akce 1+1 zdarma platí jen pro sobotu, neděle již za obvyklé jízdné)
Rafty a čluny: 50 % sleva na loď- objednávky: www.zahranice.com.
Více informací na www.labskaplavebni.cz, www.ceskesvycarsko.cz.

Krátké upoutávky na akce za zvýhodněné vstupné 1+1
na turistické atraktivity:
DOPRAVA
Loď Poseidon
Rafty na Labi
EXPOZICE, ZÁMKY, PAMÁTKY
Zámek Děčín
Zámek Šluknov
Loretánský areál Rumburk
Expozice Dům Českého Švýcarska Krásná Lípa
ZOO Děčin
Expozice Rajské ostrovy Děčín
SPORT A ADRENALIN
Půjčovna koloběžek a Lanové centrum na Jedlová (25% slevy)

Rafty na Labi (50% slevy)
In- line cyklojízda Krásnolipskem (zdarma)
ROZHLEDNY A VYHLÍDKY
Rozhledna Jedlová a vyhlídka Tolštejn
Rozhledna Dymník
Rozhledna Vlčí hora
Rozhledna Tanečnice
Pravčická brána
VÝLET S PRŮVODCEM
Tramvají do skal
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)
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Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku 21.–22. 4. 2012
VÝLETY S PRŮVODCEM
Jetřichovické skály

Kdy
So 11

Režim
-

Tramvají do skal

So 8

1+1

690,- Kč/os

Proplujme po Křinici k sousedům

Ne 9:30

1+1

300,- Kč

EXPOZICE, ZÁMKY, PAMÁTKY
Dům Českého Švýcarska
Krásná Lípa
Zámek Děčín

Otevírací doba
So, Ne 9–17

Režim
1+1

Vstupné
40,- Kč/os

So, Ne
11, 14, 15:30

1+1

60,- Kč/os

Zámek Šluknov

So 9–17

1+1

50,- Kč/os

Loreta Rumburk

So 10–17

1+1

30,- Kč/os

ZOO Děčín

So, Ne 8–18

70,- Kč/os

Expozice Rajské ostrovy Děčín

So, Ne 9–18

ROZHLEDNY, VYHLÍDKY
Rozhledna Dymník
Rozhledna Vlčí hora
Rozhledna Tanečnice
Rozhledna Jedlová
Vyhlídka hradu Tolštejn
Pravčická brána
SPORT A ADRENALIN
Janovský trhák

Otevírací doba
So, Ne 9–15.30
So, Ne 9–15.30
So, Ne 10–18
So, Ne 9–19
So, Ne 9–19
So, Ne 10–18
Kdy
So 8–15

1+1 dítě
zdarma
1+1 dítě
zdarma
Režim
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
Režim
-

Sportovní areál na Jedlová hoře

So, Ne 9–17

In-line a cyklo jízda
Českým Švýcarskem
Rafty na Labi

So 14

TURISTICKÁ DOPRAVA
Loď Poseidon: Děčín - Hřensko
a zpět

So 9–12
Kdy
So, Ne 9:30
a 13:00 DCHřensko

sleva 25 %
na všechny
atrakce

-

Vstupné
zdarma

50,- Kč/os
Vstupné
15,- Kč/os
15,- Kč/os
15,- Kč/os
15,- Kč/os
15,- Kč/os
75,- Kč/os
Vstupné
200,- Kč/os
dle ceníku
zdarma

50% sleva
na loď

dle ceníku

Režim
1+1

Vstupné
100,- Kč/os

platí pro So

Turistický autobus

So, Ne dle
jízdního řádu

-

dle tarifu

Turistický vlak Rumburk - Krásná
Lípa - Panský - Mikulášovice

So, Ne dle
jízdního řádu

-

dle tarifu

Popis
Slavnostní otevření naučné stezky a procházka s výkladem
průvodce.
Výlet s průvodcem - Zajištěná stezka plná adrenalinových
překvapení. Pojedeme vlakem, tramvají, přívozem.
Výlet s průvodcem - pojedete vlakem, koňksým přívozem,
poplujete na lodičkách po Křinici a ještě něco navíc.
Popis
Interaktivní expozice nadchne všechny, kteří touží
objevovat krajinu Českého Švýcarska všemi svými smysly.
2. prohlídkový okruh “Barokní perly zámku” - architektonicky
nejcennější části zámku, součástí je i výstava hitorických
kočárů.
Prohlídky zámku a Výstava originálů kostýmů
a rekvizit z TV pohádkového seriálu ARABELA.
Neobyčejné prohlídky Loretánské kaple Panny Marie
a fotograﬁcká výstava Zaostřeno na Jizerky.
Nová zvířata v jedné z nejstarších a nejmenších
zoologických zahrad v České republice.
Se vstupenkou ZOO Děčín vstup zdarma.
Popis
Netradiční výhledy na Šluknovský výběžek.
Českosaské Švýcarsko jako na dlani.
Nejsevernější rozhledna v Čechách.
Pohledy na Lužické hory pěkně z výšky.
Romantická zříceninu hradu s výhledy na Lužici.
Tajemná kráska v srdci národního parku.
Popis
Cyklistická časovka do vrchu pro veřejnost na trase
Janov - Hřensko.
Půjčovna terénních koloběžek - sjezd z Jedlové; Novinka:
Lanové cetrum (každý 4. z rodiny to má zdarma).
Skupinová jízda z Krásné Lípy do Kyjova. Zveme všechny
bruslaře, koloběžkaře i cyklisty.
Plavba na raftech Děčín - Hřensko. Zapádlujte si s rodinou
na Labi.
Popis
Labským kaňonem do Hřenska na lodičky,Pravčickou bránu
(návazná doprava busem dál do parku zajištěna).
Pravidelná linka Děčín - Hřensko - Jetřichovice -Krásná Lípa
a zpět.Tip na výlet: Autobusem na otevření naučné stezky
do Jetřichovic.
Vlakem na rozhlednu Vlčí hora a Tanečnici: vlak (084) jede
Rumburk - Krásná Lípa - Panský - Mikulášovice.
Vysvětlivky: 1+1 zdarma = zvýhodněné vstupné za cenu jednoho vstupného 2 osoby
Doporučujeme pro rodiny s dětmi
Nutná rezervace předem na tel.: 412 383 413
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(Nejen) o velikonocích v Jekatěrinburku
Pascha je největším pravoslavným svátkem roku.
Slaví se většinou týden po našich Velikonocích.
Letos ale bylo datum u nás i v Rusku bylo stejné.
Důvod neznám, ale vím už, že vysvětlení mnoha
věcí zde prostě není. Velkým pátkem vrcholí čtyřicetidenní půst, který je velmi tvrdý. Věřící jej mohou
také nahradit půstem každé úterý a pátek, ovšem
ten musí dodržovat po celý rok!
Volno je v Rusku pouze v sobotu (zde Velká sobota) a v neděli (zde Světlé Kristovo vzkříšení neboli
Pascha, a tento název se přenesl i na pojmenování
neděle jako sedmého dne v týdnu Voskresenje). V
pátek i pondělí jsou běžné pracovní dny.
V neděli mají všichni slavnostní, tj. velmi klidnou a
přátelskou náladu. Např. v tramvaji pustí muži sednout ženy a mladí uvolní místa starším.
V neděli se všichni zdraví pouze slovy: “Christos
voskres!”, tj. „Kristus je vzkříšen!“ Pozdravený odpoví: “Voistinu voskres!”, tj. „Samozřejmě vzkříšen!“
Lze přitom zcela beztrestně zdravenou osobu
třikrát políbit na tvář, čehož využívají především
mladíci, když se tak mohou přiblížit ke krásným dívkám, kterých je na ulicích denně mnoho. To je vůbec jedna ze skvělých věci v ruských velkoměstech:
Na jedné straně sice potkáte mnoho zanedbaných
lidí v nepříliš vábném oblečení, na straně druhé nikde jinde neuvidíte tolik mladých žen, které jak by
právě přišly z módní přehlídky: nádherné postavy,
které nezakryje ani poslední předjarní móda západní provenience (to se u nás vůbec nevidí). A co je

Báseň Terezy Grunzové
z 9. třídy
Když přicházíš o toho koho miluješ, tak se nevzdávej a bojuj. Milovat musíš i přes tu nejtěžší překážku, která stoji před vaší láskou. To, co máte ve svých
srdcích, to patří jen vám, jen vám dvěma. Najděte
tu správnou cestu, kterou půjdete procházet se
svou láskou do konce svého života. Vaše láska je
jako kniha, kterou otevíráte list po listu a je hezčí
a hezčí. Tak nedělejte nic proto, aby to bylo jinak.
Však každý den se ti nenabízí láska, na kterou jsi
vždy čekal(a), kterou sis vždy vysnil(a). Tak proto
nedělej nic, aby to vše skončilo, a když to skončí,
tak si všechno uvědomíš POZDĚ. Tak si nejprve
rozmyslete co děláte a pak konejte. Láska je krásná věc, ale musíte s ní umět zacházet, vše co děláte
pro svou lásku musíte dělat ze srdíčka.

vrcholem dokonalosti: po zablácených ulicích (taje
sníh) se tato krása pohybuje s nesmírnou graciézností. Přiléhavé kozačky nejsou ani trochu špinavé!
A ty nohy, a..., málem mne přejel starý autobus. A
hned jsem v realitě.
Ale zpátky k velikonocím:
Na paschu se maluji vejce a jí se kulič, taková válcovitá sladká buchta, která chutná jako italská bábovka, na jejíž jméno si nevzpomenu. Kulič jsem si dal v
restauraci jako zákusek po obědě a snědl jsem jej na
posezeni.Vodkou jsem ho nezapíjel, přestože i ta se
stala nezbytnou součástí oslav velikonoc. Ovšem v
přiměřené míře. Tentokrát byla velikonočním tipem
drahých obchodů křišťálově čistá ukrajinská pšeničná. Chuť čerstvého chleba v ni byla postřehnutelná.
A byla vynikající.
V chrámu Na krvi, na jehož místě byla v roce 1918
postřílena rodina posledního cara Mikuláše (všichni
byli prohlášeni za svate, hrůzný příběh tehdejší červencové noci se mi však nechce zmiňovat), po celý
den probíhají mše a zpěvy. Pravoslavní hodnostáři
v nádherných červených pláštích stale předříkávají
modlitby a zpívají, kostel je plný lidi. I u kostelních
babušek v lavře (kostelní obchůdek) je možno koupit kulič a vejce a těmto dobrotám lze i zde požehnat.
Procházel jsem jekatěrinburkskými ulicemi a na široké hrázi jezera, které se nachází přímo v centru
města a dává mu neopakovatelný charakter. Kluci se proháněli na kolech na schodišti vedoucím

FOTOUSOUTĚŽ

k hladině a předváděli mistrovská salta. Při osmi
stupních nad nulou jsem si po dlouhé zimě připadal jako v ráji. V pátek totiž ještě mohutně sněžilo
a foukal silný vítr. Jaro však s teplejší nedělí zdaleka nepřišlo. Ani 25. dubna ještě na stromech není
ani lísteček a nikde se nezelená ani trochu trávy. A
tak to bude až do poloviny května! Přitom všechny
stromy opadají už koncem září a v říjnu zase začne
dlouhá uralská zima.
Na prospektu Lenina, hlavni městské třídě, která je
zároveň nejvýstavnější ulicí města, už není umístěn
velký znak vůdce světového proletariátu. Předloni
ho ohradili lešením aby nemusel trpět pohledem
na pravoslavné velikonoce. A v roce 2010 ho představitelé města odstranili zcela. Zůstala ovšem jeho
socha na blízkém náměstí Roku 1905.
Jinak se hodně uklízí. Vše je zatím šedé a smutné,
ale celoměstský subotnik se blíži. Je dobrovolný.
Lákavé transparenty na ulicích zlehka připomínají:
Všichni na subotnik! (A když ne, tak uvidíš ! To už
tam ani nemusí být napsáno.)
Dokonce i pracovnici Linde Uraltechgaz vyrazili v
určených skupinách uklízet určená místa v ulicích
kolem podniku.
Před 1. májem a 9. květnem bude cele město na
oslavu Dne vítězství vzorně čisté. Jediné dva týdny
v roce.
To by ale už bylo jiné povídání.
(Jiří Rak, pracovník OPS České Švýcarsko)

- Dnes a včera Krásné Lípy

Po celýý letošní
budeme
opět
l t š í rokk vám
á b
d
ět přinášet
ři áš t fotof t
grafie 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: Kde byste hledali kostel na fotografii? Jaký
je vytesán letopočet na vstupním portálu a komu
je kostel zasvěcen?
Na otázku z Vikýře č. 422 odpovědělo 11
soutěžících. Níže přinášíme odpověď i s
dobovou fotografií, které pro vás připravil
Václav Hieke.
Odpovědi: Socha lva byla odhalena 27. září 1908
u příležitosti 60. jubilea vlády France Josefa I. a k
50. výročí založení Spolku veteránů v Krásné Lípě.
Autorem sochy byl drážďanský sochař Klement
Grundig. Socha
měla na svém
žulovém soklu
bronzové
pamětní desky
připomínající
padlé v prusko
– rakouské válce
v roce 1866.
Lev byl odlit
firmou Brinling
Drážďany
za 30 tisíc
korun. Socha
zpodobňuje
českého
lva
trhající pruskou
orlici.

Program kina

Krásná Lípa - DUBEN

2012

NEVĚSTINEC
středa 18. 4.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Filmový obraz prostitutek a jejich zákazníků zbavený lechtivého a povrchního pozlátka v lehce nostalgickém pohledu
z pařížských „domů lásky“ na přelomu století protknutý
živočišnou atmosférou. 109 min. Mládeži nepřístupno.

PAMĚTNICE
pondělí 23.4.
od 18:00 hod.

Vstupné 40,- Kč

Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech na školním
sraze, nepochybně posledním. Snímek je určen pro téměř
všechny věkové kategorie. Především pro střední generaci
a seniory. 90 min. Mládeži přístupno. HRAJEME i v úterý
24. 4. od 10.00 hod.dopoledne vstupné 30,- Kč.

SHERLOCK HOLMES 2
středa 25.4.
od 18:00o hod.

Vstupné 60,- Kč

Na scéně je nový kriminalistický mozek - profesor Moriarty , který se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná, ale
jeho cit pro špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem
svědomí mu vlastně může pomoci slavného detektiva
předstihnout. 129 min.Mládeži přístupno od 12ti let.
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Veřejná sbírka na
opravu varhan v
krásnolipském kostele
Město Krásná Lípa vyhlásilo veřejnou sbírku na
podporu generální opravy a elektrifikace varhan
v kostele sv. Máří Magdaleny. Oprava varhan
včetně jejich elektrifikace si vyžádá náklady 1,2
mil. Kč.
Příspěvky můžete věnovat prostřednictvím
sbírkové pokladničky určené pro přijímání
příspěvků, která je umístěna v infocentru v
Domě Českého Švýcarska na Křinickém náměstí.
Můžete využít i speciální bankovní účet č.
250484255/0300, Poštovní spořitelna. IBAN
CZ97 0300 0000 0002 5048 4255 - pro platby ze
zahraničí.
Sbírka se koná v termínu od 1. dubna do 7. září
2012.

Návštěvnost národního parku
se vrací do normálu
Návštěvnost zjišťovaná průběžně na patnácti místech národního parku České Švýcarsko byla v roce
2011 nižší než před povodňovým rokem 2010. Nejvíce ji ovlivnilo odstraňování povodňových škod
a loňské deštivé léto. Naopak příznivé počasí ve
druhém pololetí roku 2011 vedlo spolu se zprovozněním parkovišť ve Hřensku a obnovením provozu
v soutěskách Kamenice k rychlému nárůstu počtu
návštěvníků. Navzdory nepřízni počasí v minulých
letech návštěvnost dosáhla zhruba úrovně roku
2008.
Správa Národního parku České Švýcarsko návštěvnost na vybraných místech měří od roku 2005, v
roce 2008 bylo měření rozšířeno o další lokality. Díky
měření pomocí tepelných čidel lze zjistit přibližný
počet průchodů návštěvníků určitou lokalitou. Z

výsledků měření je možné určit vývoj návštěvnosti,
hodnoty také mohou posloužit pro odhad celkové
návštěvnosti přírody národního parku.
Nejvyšší návštěvnosti národního parku České Švýcarsko byly zaznamenány v letech 2007 a v rekordním roce 2009, kdy probíhala mediální kampaň v
souvislosti s možným vyhlášením Pravčické brány
jako jednoho ze sedmi přírodních divů světa. Za
rozhodující faktory dlouhodobě ovlivňující návštěvnost považuje správa parku především počasí,
dostupnost turistických cílů díky funkční infrastruktuře, dobrý mediální obraz regionu a schopnost
místních podnikatelů poskytnout návštěvníkům
kvalitní služby
(Tomáš Salov, NP České Švýcarsko)

Turistický autobus č. 434 opět v provozu

Vyšel nový přehled akcí
pro veřejnost 2012
Správa
S á Národního
á d íh parku
k České
Č ké Švýcarsko
Š ý k vydala
d l
nový přehled akcí pro veřejnost pro rok 2012. Návštěvníci i místní obyvatelé v něm letos najdou
čtyřicet osm nejvýznamnějších akcí pro veřejnost
pořádaných pod taktovkou správy parku. Brožura
je veřejnosti k dispozici v informačních centrech v
okolí národního parku. V elektronické podobě je
možné ji stáhnout za internetových stránek národního parku České Švýcarsko http://www.npcs.cz/
pro-navstevniky-i-mistni-obyvatele.
(r)

Od Velikonoc do konce září je opět v provozu turistický autobus, který spojuje Krásnou Lípu s vyhlášenými středisky Českého Švýcarska a Děčínem.
Autobus spojuje čtyřikrát denně v sobotu, neděli
a svátcích, v červenci a srpnu každodenně Kyjov,
Doubice, Chřibskou, Rynartice,
Jetřichovice, Vysokou Lípu, Mezní
Louku a Hřensko, a umožňuje tak
nástupy na výlety a túry v národním parku i mimo něj.
V kombinaci s turistickou železnicí Mikulášovice – Brtníky – Krásná
Lípa – Rumburk se dají podnikat i
zajímavé přechody skalami, např.
s využitím ranního spoje z Krásné
Lípy do Rynartic přes Tokáň, Panenskou jedli a Zadní Doubice do
Brtníků k vlaku nebo do soutěsky
Křinice Horní splav (Obere Schleuse, plavba na lodičkách, 4 EUR/os.),
Hinterhermsdorfu a přes Weifberg

(rozhledna) do Mikulášovic opět k vlaku.
Bližší podrobnosti nebo jiné dotazy Vám rády
zodpoví a při plánování výletů poradí pracovnice informační služby v Domě Českého Švýcarska
v Krásné Lípě.

Víte, že na modré značce je Vlčí tabule
V původních hlubokých lesích Českého Švýcarska
žila v minulosti i taková zvířata jako medvěd, vlk,
a rys. Tyto zástupci fauny byli postupně člověkem
vyhubeni. Zůstali po nich jen malé pomníčky, archivní zápisy a ústní podání.
S jednu takovou připomínkou se setkáme, půjdeme li modře značenou cestou ze Zadní Doubice k
Hadímu prameni. Po pravé straně ve směru chůze
narazíme vedle cesty na, pískovcoví skalní blok.
O tomto místě, které bylo obnoveno v roce 1986
se traduje že, zde byli zastřeleni poslední dva vlci.
Na kameni jsou nainstalované dvě desky první je
s pryskyřice a písku vyrobena replika s německým
nápisem, ta byla v 60 letech minulém století při
rozšiřování cesty lesními hospodáři odstraněna i se
skálou do které byla vsazena.. K obnovené tabuli
přibyla čelně z levé strany ještě deska dřevěná z,
českým překladem. A tak se turista může, dočíst:
Jméno moje bylo lesní Ghromann Jan, já za svého
mládí jsem byl v těchto lesích znám.
Když jsem jednou tudy svojí cestu zvolil, nenadále
zde pod skalou dva vlky jsem skolil. Po sléze i na
mne smrtka ukázala a z toho světa pryč mne vzala.
Kdokoliv se kolem této skály budeš ubírati, řekni:
Bože, rač té duši odpočinek dáti.
Stalo se léta Páně 1640
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Ten dělá to a ten zas tohle
Stalo se již tradicí, že se děti z naší mateřské školy každoročně účastní výtvarné soutěže „Požární
ochrana očima dětí“. Při této příležitosti nás ve
čtvrtek 1. března navštívil pan Martínek, člen místní organizace HZS Krásná Lípa a s ním paní Heeneová dětská zdravotní sestra.Ve stejné době u nás
ve školičce probíhal tematický týden zaměřený na
povolání, a tak se díky této zajímavé besedě mohly
děti s několika profesemi setkat zblízka a něco zajímavého se dozvědět.
Ocenili jsme, že si pan Martínek oblékl slavnostní
uniformu, díky tomu děti mohly vidět, jak vypadá
hasič v plné parádě. Dále s sebou přinesl dětské ilustrační knížky s hasičskou technikou, které vhodně
doplňovaly povídání. Děti se dozvěděly, kde všude
mohou být hasiči potřební, co všechno ke své práci
potřebují, jak spolupracují s dalšími záchrannými

složkami – zdravotníky a policií. Povídání doplňovala paní Heeneová, která děti seznámila se základy
první pomoci. Odvážlivci si mohli prakticky vyzkoušet ovázání odřeniny. Někteří si vyzkoušeli, jaké to
je chodit např. se zavázaným okem. Závěrem byly
děti poučeny, jak se zachovat v případě nějakého
nebezpečí, neštěstí, koho požádat o pomoc.
Na tuto besedu navazovala dne 9. března návštěva
Pošty, kde se děti seznámily, co dělají zaměstnanci
u přepážky, co nosí paní listonoška, proč se nesmí
předbíhat ve frontě, co si mohou zde mohou vyřídit, zakoupit. Jednou z našich oblíbených činností
v mateřské škole je práce s knihou, proto jsme 13.
března navštívili městskou knihovnu, kde nás vřele
přijala paní Malinová. Paní knihovnice nás nejdříve
celou knihovnou provedla, seznámila nás s jednotlivými odděleními. Povídala nám o knihách pro

nejmenší děti, pro školáky a pro dospělé. Vysvětlila nám, že knihy jsou uloženy podle abecedy – tj.
podle příjmení autora. Poučila nás, jak se máme ke
knížkám chovat. Na naše otázky znala odpovědi, se
zájmem nám vyhledala encyklopedie, pohádky, příběhy s dětským hrdinou. Každý si mohl knihu půjčit
a prohlédnout. Hledali jsme knihy, o kterých jsme si
povídali ve školce nebo které máme doma. Chlapci
se nejvíce zajímali o knihy s auty a motorkami. Na
požádání nám paní učitelky z knížek předčítaly. Příjemný čas mezi knížkami velice rychle uběhl a nám
se nechtělo ani odejít.
Děkujeme všem, kteří si na nás našli čas a přiblížili
nám velmi zajímavou práci, kterou vykonávají.

(Dagmar Steklá, učitelka MŠ Sluníčko)

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat asistentkám
Odlehčovací služby, paní Vrabcové a paní Oppenheimerové a celému komunitnímu centru Kostka
za jejich pomoc, kterou denně poskytují mojí manželce.
Po dlouhém pobytu v nemocnicích a v rehabilitačním ústavu se mi vrátila manželka do domácí péče.
Měla radost, že je konečně doma. Mně však přibyla
vráska na čele. Jak se dovede postarat sama o sebe?

Jak se bude pohybovat? Co její bezpečnost a co její
doučování a komunikace s okolím. Měl jsem obavy,
zda budu na svoji práci, péči o manželku a o domácnost sám stačit.
Povědomě jsem tušil, že existují sociální služby…….
Po krátkém pátrání padla moje volba na komunitní
centrum Kostka Krásná Lípa. Mohl jsem dále zůstat
v zaměstnání a věděl jsem, že je o moji manželku
dobře postaráno. Její pokroky nejsou v denním

shonu a zápolení patrné. S každým dalším měsícem
je však znát, jak se zlepšuje její samostatnost a komunikace. Obě paní asistentky přinášejí do našeho
života pocit jistoty. Naše spolupráce trvá již rok ke
spokojenosti mojí
Proto jim patří moje uznání. Jde o záslužnou činnost, bez které se neobejdu.
Děkuji Vám!
(Jaroslav Vlasák)
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Krásnolipáci na German Open
V sobotu 24.března se konal velký mezinárodní turnaj v Něměcku-German Open. Krásnolipský oddíl
měl v reprezentačním týmu ČR své zastoupení a to:
Michal Málek jako závodník, Milan Dušek jako asistent státního trenéra pro ringové disciplíny (pouze
pro tento výjezd) a Ríša Černý jako tlumočník. Turnaje se zúčastnilo asi 400 závodníků z celé Evropy
-Německa, Švýcarska, Rakouska, Polska, Srbska,
Maďarska, České republiky atd. Česká republika
předvedla jako vždy ukázku velmi dobré kvality
kickboxerů ve všech disciplínách. V ringových disciplínách získala Česká republika 2x zlato, 2x stříbro a
5x bronz. A můžeme být hrdí na to, že do sbírky přispěl i Krásnolipák. Míša Málek se při svém prvním
reprezentačním výjezdu svých soupeřů nezalekl a
po velmi dobrém výkonu vybojoval pro ČR stříbrný pohár, když ve finále kategorie lowkick – 71 kg
podlehl domácímu borci na body. Je to obrovský
úspěch-druhé místo na takhle prestižním a kvalitně
obsazeném turnaji. Gratulujeme!!! Ríša Černý zase
poskytl reprezentačnímu týmu nezištně své znalosti němčiny a jak státní trenér, tak vedoucí výjezdu a
nakonec i samotní závodníci si Ríši nesmírně cenili,

protože přestože si hradil výdaje na výjezd ze svého, poskytoval celému týmu své služby daleko lépe,
než tomu bylo v minulosti i u lidí, kteří měli výjezd
hrazený svazem. Státní trenér pro tento výjezd pro
ringové disciplíny Vít Masopust,
nám všem na závěr poděkoval a
vyjádřil obrovskou spokojenost
jak s výborným výkonem Míši
Málka, tak s mou asistencí v ringu. Osobně poděkoval i Ríšovi
za neocenitelné překladatelské
služby. Mně byl odměnou nejenom dobrý výkon a umístění
mého svěřence, ale velmi si cením možnosti asistovat státnímu trenérovi v zahraničí a sbírat
tak zkušenosti z velkých turnajů, nejenom jako závodník, ale
i jako trenér. Ríša byl unešený
zase tím, že v kickboxerském národním týmu ČR nejsou žádné
primadony, ale skromní a hodní
kluci, kteří ho ihned přijali mezi

sebe. Věřím, že jsme všichni tři přispěli k dobrému
jménu oddílu KBC Krásná Lípa a tím i našeho města
samotného. Sportu zdar a kickboxu zvlášť.
(Milan Dušek)

Tabulka II. ligy boxu-muži po 6.kole
Pro úplnost v přípravce a v kadetech jsme shodně
na 7. místě a v juniorech společně s Libercem na 5.
pozici. V dětských a juniorských kategoriích máme
v poslední době slabou účast a to jednak z důvodů finančních a také časových. Některá kola ligy
se konají ve stejné dny, jako turnaje v kickboxu a
nelze být pochopitelně na dvou místech najednou.
Z finančních důvodů nemohl také Ládik Grundza
obhajovat titul mistra republiky v klasickém boxu
z roku 2011, protože šampionát 2012 byl až v Ostravě a třídenní pobyt plus benzín by vyšlo na cca
7.000,-Kč a to si náš oddíl nemůže dovolit uvolnit
pro jednoho závodníka (jedná se o celoroční příspěvek na činnost pro celý oddíl). Pro rok 2012 jsem

určil, že hlavní náplň soutěží pro náš oddíl bude
kickbox a boxem klasickým budeme pouze zajišťovat všestrannost našich borců. U mužů zkusíme
udržet velmi dobrou pozici v II. lize, ale při pohledu
na tabulku vidíme, že to nebude snadné. V těsném
závěsu jsou velmi silné celky Liberce a Kamenice. I
přes slušné výsledky v boxu i kickboxu se stále potýkáme (jako asi všechny sporty v našem městě) s
malou členskou základnou. V poslední době sice
našlo cestu k nám do tělocvičny pár chlapců a dokonce i děvčat, ale stále je to málo na to, abychom
udrželi krok s oddíly z krajských a okresních měst.
Sportu zdar a bojovým uměním zvlášť.
(MD)

1.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BK Baník Most
SKMP Děčín
BFC Liberec
KBC Krásná Lípa
SKP Barkas Ústí nad Lab.
BC Malec Liberec
BC Česká Kam.
BC Žatec
FCB Bílina
BC Slovan Liberec
Lovosice
Iron Jablonec nad Nisou
BC Tonka Most

20 bodů
17 bodů
17 bodů
13 bodů
13 bodů
11 bodů
10 bodů
8 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod
1 bod

Poslední březnovou sobotu se v Krásné Lípě zápasilo
Tradiční 11. ročník turnaj v zápase řeckořímském a volném stylu „O pohár Českého Švýcarska“ a zároveň „Otevřené mistrovství Libereckého kraje“ se
uskutečnilo posldní březnovou sobotu v Krásné Lípě. Akce se zúčastnilo jednadevadesát závodníků z jedenácti oddílů České republiky a Německa. Krásnolipký tým zastupovalo čtrnáct zápasníků. V rámci turnaje se uskutečnilo i pár přátelských zápasů, kdy si mohly dvě mistryně Bára Kučerová a Denisa Horáková
vyzkoušet svou sílu na Petrovi Breuerovi z týmu Kamenického Šenova.

O pohár ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
přípravka C, ročník 2005-2006, volný styl
váhová kategorie do 20 kg. – 1. místo Bouzek Filip, 3. místo Hubáček Matěj
váhová kategorie do 24 kg. – 3. místo Mišech Tadeáš
Musíme pochválit našeho nejmladšího zástupce ve váhové kategorii do 20 kg

Frantu Burkoně, který ač skončil na posledním místě, tak svým přístupem, by
mohl být příkladem i starším borcům.
přípravka B, ročník 2003-2004, volný styl
váhová kategorie do 25 kg. – 2. místo Hučko Ladislav
V této věkové kategorii se nám již více nezadařilo, ale i přesto musíme pochválit
Simonu Bartoňovou, Pepu Burkoně a Míšu Štěrbu za jejich přístup. V případě
Simony byla ze strany soupeře použita velmi nesportovní činnost a to kousnutí
do ramene, která Simču zaskočila natolik, že v daný moment podlehla. V případě Simony došlo ze strany soupeře k velmi nesportovnímu přístupu, kdy soupeř dívku kousnul do ramene. Simču tento útok velice zaskočil a nepochybně
tak ovlivnil výsledek samotného souboje. Bohužel následné apelování na tuto
skutečnost se nebralo v potaz.

„OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ LIBERECKÉ OBLASTI“
mladší žáci, ročník 1999-2000, zápas řeckořímský
váhová kategorie do 33 kg. – 2. místo Hučko Nikolas
váhová kategorie do 48 kg. – 2. místo Čapek Franta
váhová kategorie do 80 kg – 3. místo Volenec Jakub
starší žákyně 1997-1998, 1999 s povolením, volný styl
váhová kategorie do 56 kg. – 1. místo Bisová Nikola
váhová kategorie do 60 kg. – 1. místo Kučerová Bára (mistryně ČR)
váhová kategorie do 70 kg – 1. místo Horáková Denisa (mistryně ČR)

Umístění týmů: 1. místo Hnidousy; 2. místo Krásná Lípa, 3. místo Chrastava
Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli, od trenérů po rodiče, po
zúčastněné kluby, které i v dnešní nelehké době váží dalekou cestu za dalším
sportovním úspěchem. Poděkování patří i našim svěřencům za jejich přístup
k tomuto sportu a doufáme, že je případné neúspěchy nezastaví, naopak posunou dále. Děkujeme firmě Morafis za zakoupení plachty na žíněnku. Pevně
věříme, že se všem zúčastněným akce líbila. Sportu zdar.
(http://www.zapastjkrasnalipa.cz/)
(Jiří Hubáček)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 25. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21.03.2012
I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 24. RM - Usnesení RM č. 25 - 01
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 24. RM předloženou Mgr.
Lucií Hankovou, tajemnicí MěÚ.
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 25 - 02
RM projednala přípravu jednání 10. zasedání ZM:
- zpráva o plnění úkolů z 9. ZZM
- rozpočet 2012
- OZV 1/2012
- závěry kontrolního výboru
- harmonogram zasedání ZM
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 25 - 03
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
st. p. č. 78/1 část o výměře 43 m2, k. ú. Krásný Buk.
Ukončení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 25 - 04
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 99/23/70/025,
nájemce Oldřich Machač, Krásná Lípa, Varnsdorfská 52, dohodou ke
dni 31. 3. 2012.

Pozastavení záměru obce prodat objekt Křinické náměstí 6/11
Usnesení RM č. 25 - 15
RM prodlužuje termín pozastavení záměru obce uvedený v usnesení
RM č. 15 - 12 prodat objekt č. p. 6 a st. p. č. 238 a st. p. č. 238 (292
m2), a to do 31. 10. 2013 z důvodu dočasného zachování objektu pro
potřeby města.
Pronájem fotbalového hřiště - Usnesení RM č. 25 - 16
RM schvaluje pronájem travnatého hřiště Fotbalové škole Litvínov, o.
p. s. za účelem letního soustředění malých fotbalistů v termínech od 5.
8. - 11. 8. 2012 a 20. 8. - 25. 8. 2012. za paušální částku 4 000 Kč za 30
hod. jako částečná úhrada nákladů na provozní výdaje.
III. Různé
Oprava usnesení RM č. 24-04 ze dne 7. 3. 2012
Usnesení RM č. 25 - 17
RM schvaluje opravu ceny v usnesení RM č. 24-04 ze dne 7. 3. 2012 z
364 000 Kč na
387 000 Kč.

Ukončení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 25 - 05
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/23/15-217,
nájemce Květoslava Uxová, Krásná Lípa, Nemocniční 12a, dohodou ke
dni 31. 3. 2012.

Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 13, Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 25 - 18
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 13, Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 1+0 (25,41 m2, sazba
41,12 Kč/m2). Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní smlouvy.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.

Výpůjčka pozemků - Usnesení RM č. 25 - 06
RM schvaluje Návrh Smlouvy o výpůjčce č. 2012/42/15 - 126 části p. p.
č. 3098 o výměře 12 m2 a části p. p. č. 2263/2 o výměře 12 m2, vše k. ú.
Krásná Lípa s o. p. s. České Švýcarsko, Krásná Lípa, Křinické náměstí 10
dle předložené přílohy.

Byty - ukončení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 25 - 19
RM schvaluje výpověď nájmu z bytu č. 2, Krásná Lípa, Nemocniční
538/10 nájemnici Kamile Sojkové bytem Krásná Lípa, Nemocniční
538/10 z důvodu dluhu na nájemném a na úhradách za služby
spojených s užíváním bytu.

Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 25 - 07
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 502/7 o výměře 50 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3064/53 o výměře 68 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3077/2 o výměře 719 m2, k. ú. Krásná Lípa.

Byty - ukončení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 25 - 20
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na byt č. 14, Krásná
Lípa, Studánecká 564/16 s Jaroslavem Ferencem bytem Krásná Lípa,
Studánecká 564/16 a schvaluje termín vyklizení bytu do 30. 4. 2012
(nájemník porušil nájemní smlouvu odst. IV. ve znění dodatku č. 1
tím, že nemá splaceno splatné nájemné a úhradu za služby spojené s
užíváním bytu).

Prodej p. p. č. 2023/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 25 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2023/2 o výměře 1933 m2,
k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Blance Löffler,
Grafenau, Im Mittenbühl 5, za cenu 15 Kč/m2 do základní výměry,
40 Kč/m2 nad základní výměru, porosty 13400 Kč, studna 1000 Kč za
podmínky oddělení vodoteče a směny části p. p. č. 2022, k. ú. Krásná
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 686/1, 686/2 a 686/5, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 25 - 09
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 686/1 o výměře 304 m2, p. p.
č. 6686/2 o výměře 310 m2 a p. p. č. 686/5 o výměře 2894 m2, vše k. ú.
Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Emilii a Jiřímu Paterovým, Krásná
Lípa, Kamenná Horka 50 za cenu 108 560 Kč. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.

Byty - zrušení usnesení - Usnesení RM č. 25 - 21
RM ruší usnesení RM č. 22 - 10 z 1. 2. 2012 z důvodu nezájmu žadatele.
RM schvaluje vrácení kauce 500 Kč uhrazené při podání žádosti z
důvodu přidělení jiného bytu, než o který bylo žádáno.
Nebytové prostory - nájemné - Usnesení RM č. 25 - 22
RM schvaluje nenavyšovat nájemné z nebytových prostor v majetku
města po celý rok 2012.
Předání pohledávek města Krásná Lípa k vymáhání
Usnesení RM č. 25 - 23
RM schvaluje předání pohledávek města Krásná Lípa v předloženém
znění k vymáhání společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň, Plovární
478/1.

Souhlas s prodejem pozemků - Usnesení RM č. 25 - 10
RM doporučuje ZM vydat Evě Matyáskové, Krásná Lípa, Sněžná 44
souhlas s prodejem p. p. č. 1416/1 o výměře 1696 m2 a p. p. č. 1405/2 o
výměře 2017 m2, vše k. ú. Vlčí Hora.

Zpráva o hospodaření Kostka, p. o. za rok 2011
Usnesení RM č. 25 - 24
RM doporučuje ZM schválit zprávu o hospodaření příspěvkové
organizace Kostka Krásná Lípa za rok 2011 v předloženém znění.

Byty - pronájem - byt č. 2, Krásná Lípa, Křinické náměstí 6/11
Usnesení RM č. 25 - 11
RM neschvaluje pronájem bytu č. 2, Krásná Lípa, Křinické náměstí 6/11
Renatě Sivákové bytem Krásná Lípa, Studánecká 188/7.

Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ, p. o. za rok 2011
Usnesení RM č. 25 - 25
RM doporučuje ZM schválit zprávu o hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2011 v
předloženém znění.

Byty - pronájem - byt č. 16, Krásná Lípa, Studánecká 564/16
Usnesení RM č. 25 - 12
RM neschvaluje pronájem bytu č. 16, Krásná Lípa, Studánecká 564/16
Renatě Sivákové bytem Krásná Lípa, Studánecká 188/7.
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 25 - 13
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2010/25/29 - 229
na byt č. 13, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 s Janou Kratochvílovou
za podmínky, že nejpozději do 31. 5. 2012 bude uzavřena nájemní
smlouva s novým nájemníkem bytu. V opačném případě skončí nájem
bytu uplynutím výpovědní doby k 30. 6. 2012. RM schvaluje vrácení
kauce v případě, že k době ukončení nájmu budou splněny všechny
podmínky uvedené v Dohodě o kauci.
Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě - Křinické náměstí 7/12
Usnesení RM č. 25 - 14
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č.
2011/31/18 - 72 uzavřené dne 27. 1. 2011 mezi Městem Krásná Lípa
jako prodávajícím a firmou Křinický pivovar s. r. o., Praha 6, Dejvice, Na
Hanspaulce 1034/7a, dle předloženého návrhu.

Učení je cesta - Usnesení RM č. 25 - 26
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace p. o. Kostka Krásná Lípa na
projekt Učení je cesta ve výši 5 954 767,20 Kč dle předloženého návrhu.
Dotace na projekt je získána z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.
Příprava I. etapy rekonstrukce vodní nádrže Kyjovská přehrada
Usnesení RM č. 25 - 27
RM schvaluje přípravu I. etapy rekonstrukce vodní nádrže Kyjovská
přehrada dle předložených podkladů.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 25 - 28
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo
2012/11/15-108, na uložení telekomunikačního kabelu do pozemků
města Krásná Lípa, p. p. č. 333/7 a 2812/3, s firmou Telefonica Czech
Republic, a. s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4.
Seznámení se studií přístavby Penzionu, č.p.278/4
Usnesení RM č. 25 - 29

RM projednala studii přístavby restaurace penzionu ČŠ, č. p. 278/4, ul.
Pražská, na pozemku 3161, k. ú. Krásná Lípa, a požaduje splnění těchto
podmínek:
a) zajištění adekvátní náhrady parkovacích míst, která stavbou
zaniknou, b) před vydáním stanoviska ze strany města ke stavebnímu
řízení bude podepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní na odkoupení
zastavěné části pozemku,
c) předložení řádné projektové dokumentace.
Označení veřejného prostranství - Usnesení RM č. 25 - 30
RM doporučuje ZM schválit označení veřejného prostranství na základě
§ 84 odst. 2 písm. r) zákona o obcích na části p. p. č. 423, p. p. č. 372/1 a
p. p. č. 415/1, vše k. ú. Krásná Lípa názvem Sady Karla Hiekeho.
Obecně závazné vyhlášky - Usnesení RM č. 25 - 31
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 1/2012, o regulaci provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her, dle předloženého návrhu.
Odlehčovací služby - Usnesení RM č. 25 - 32
RM schvaluje přijetí dotace a realizaci projektu odlehčovací služby
příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa od Ministerstva práce a
sociálních věcí ve výši 300 000 Kč dle předloženého návrhu.
Program kina a plán akcí v KD na duben 2012
Usnesení RM č. 25 - 33
RM bere na vědomí program kina a plán akcí v KD na duben 2012 .
Žádost o poskytnutí prostor kulturního domu
Usnesení RM č. 25 - 34
RM schvaluje prominutí úhrady nákladů za poskytnutí prostor
kulturního domu Domovu pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p. o.,
Šluknov, Křečanská 630 na Májovou zábavu pro seniory pořádanou 14.
5. 2012.
Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
Usnesení RM č. 25 - 35
RM schvaluje smlouvu s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR o organizaci
a výkonu veřejné služby dle předloženého návrhu.
Souhlas k vydání povolení k odběru podzemní vody ze studny
Usnesení RM č. 25 - 36
RM schvaluje vydání souhlasu žadatelům panu Hankovi a Hyblbauerovi
k vydání povolení k odběru podzemní vody ze studny na pozemku p. p.
č. 44/1, k. ú. Vlčí Hora, které jim vydá vodoprávní úřad MěÚ Rumburk.
Přípravy podání žádosti - Usnesení RM č. 25 - 37
RM schválila přípravy podání žádosti o dotaci na vybudování dětského
hřiště na sídlišti.
Schválení zprávy o inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 25 - 38
RM schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku v ZŠ a MŠ
Krásná Lípa za rok 2011 v předloženém znění.
Schválení zprávy o inventarizaci majetku
KOSTKA Krásná Lípa, p.o.
Usnesení RM č. 25 - 39
RM schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku v p. o. KOSTKA
Krásná Lípa za rok 2011 v předloženém znění.
Zápis do kroniky města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 25 - 40
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem Ivanem
Jaklem za měsíc únor 2012, dle předloženého návrhu.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- přehled poskytnutých darů obcím od o. p. s. České Švýcarsko resp.
SNPČŠ,
- návrh Dohody o spolupráci města Krásná Lípa s FS Lužičan,
harmonogram a finanční podíl města na akci VI. Mezinárodní
folklorní festival Tolštejnského panství,
- poplatky, které jsou zavedeny a vybírány na území města Krásná
Lípa,
- zpráva o činnosti městské knihovny v roce 2011,
- návštěvnost městské knihovny a internetu za měsíc únor 2012,
- oznámení o provozu školy a čerpání dovolené,
- zápis z jednání na přípravu návrhu obecně závazné vyhlášky o
regulaci hazardu ze dne 29. 2. 2012
- K-centrum - statistické údaje.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 6. 3.
2012,
- zápis z jednání komise pro hospodaření s byty ze dne 15. 3. 2012.
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