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FOTOSOUT]Ž - Dnes a vOera Krásné Lípy
Po celý letošní rok Vám opět přinášíme fotosoutěž.
Tentokrát jsme však opustili Krásnou Lípu a zavítali
jsme i za její hranice a poznáváme Šluknovský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit
fotografii a co nejpřesněji odpovědět na danou
otázku. Velice nás těší, že se do soutěže zapojují stále noví a noví soutěžící. Všem děkujeme. Vítěze fotosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v prosinci

2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, kde jsme fotili tentokrát, komu je kostel na snímku zasvěcen a v kterých letech byl postaven.
Odpověď z č. 458, kterou pro Vás připravila Šárka
Pešková:
Za pozornost stojí objekt u rozhledny na kopci
Dymníku u Rumburka, jehož autorem je Ladislav
Moučka. Jde o hvězdici slouženou z dvaadvaceti
kamenných obelisků vážících kolem 4 tun – jsou ze
žuly a každý je vysoký asi 5-6 metrů. Všechny kameny jsou mezi sebou propojeny žulovými chodníky vytvářející labyrint, v jehož středu se objevuje
hvězda složená z trojúhelníku směřujícího nahoru
a trojúhelníku směřujícího dolů. Dávný symbol
má řadu významů, ale v podstatě znamená, že
řád nebe je podobný řádu země a člověk stojí jako
svorník uprostřed. Nejedná se tedy o nějakou kopii Stonehenge, ale o tvorbu krajinné hvězdy, která
odpovídá tradici křesťanské kabaly. Stavba byla realizována v letech 2003 až 2004 a autory jsou architekt Karel Dobner a Ladislav Moučka. (zdroj: http://
www.kpufo.cz)

Návrh nového
územního plánu
Město Krásná Lípa má v současnosti platný územní plán vznikající v
letech 1994 - 1998, a ten již v mnoha ohledech nevyhovuje a je zastaralý. Navíc v řadě ohledů spíše rozvoj města omezuje a brzdí. Například v individuální bytové výstavbě mnozí občané naráží na problémy spojené s různými a stále se měnícími výklady příslušných
úřadů. Stejně tak je limitována i radnice, popř. podnikatelé ve svých
rozvojových programech. Potřeby společnosti se mění a nově připravovaný územní plán by je měl zohlednit. Veřejné projednávání
spojené s výkladem k návrhu územního plánu Krásná Lípa spolu
vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území- doplnění k návrhu
ÚP a vystavení návrhu ÚP se uskuteční ve čtvrtek 17. října od 16:00
hodin v sále kulturního domu v Krásné Lípě. Dokumenty ke stažení
na www.krasnalipa.cz

Od záií lze ve Vikýii
za úplatu inzerovat
Předmětem inzerce jsou nabídky služeb, práce, řemesel, výrobků,
volných pracovních míst, prodeje a pronájmy movitého i nemovitého majetku, pozvánky na komerční akce kulturní, společenské a
sportovní akce, image reklamy.
Zcela vyloučena je inzerce poškozující dobré jméno a zájmy města,
v rozporu s dobrými mravy, nestandardních úvěrových produktů a
finančních služeb, kasin, heren, zastaváren a podobných zařízení,
politická, náboženská či obdobná inzerce.
Prostřednictvím Vikýře zdarma inzerují organizace zřizované městem Krásná Lípa, zájmové organizace a spolky u akcí podpořených
městem Krásná Lípa, zájmové organizace a spolky u akcí realizovaných na území města Krásná Lípa.
Inzerci ve Vikýři můžete objednat osobně na podatelně MěÚ Krásná
Lípa, dveře č. 6, popř. poštou na adrese Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa nebo prostřednictvím e-mailu: podatelna@
krasnalipa.cz nebo krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Další podmínky, informace a formuláře jsou ke stažení na webových stránkách města www.krasnalipa.cz.

