
Zdá se to logické. KdyÏ na nûco nemám,
tak to nemohu mít.

¤ada krásnolipsk˘ch obyvatel, nájemníkÛ
mûstsk˘ch bytÛ, jako by si tuto skuteãnost ne-
chtûla uvûdomit. Dlouhodobû neplní své zá-
vazky, neplatí nájemné, sluÏby s nájmem
bytu spojené, neplatí vlastnû vÛbec nic, na
rÛzné v˘zvy nereaguje. A Ïije si v poklidu na
dluh. VyuÏívá dlouhodobû nerovného stavu
mezi vlastníkem a nájemníkem, tak jak je
stále je‰tû pfiíslu‰n˘mi zákony nastaven.
K tomu si ãerpá ‰tûdré sociální dávky od
státu vãetnû pfiíspûvku na bydlení. Na‰tûstí
poslední úprava obãanského zákoníku vy-
tváfií vlastníkÛm domÛ pfieci jen lep‰í pozici.

V pfiípadû hrubého poru‰ování nájemní
smlouvy – a neplacení nájemného déle neÏ
3 mûsíce jím skuteãnû je - je moÏné dát ne-
poslu‰nému nájemníkovi v˘povûì z nájmu
bytu. A je na nûm, aby se pfiípadnû bránil-
prostfiednictvím soudu.

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe dluhy na ná-
jemném, navzdory v‰em snahám, prevenci
a aktivnímu vymáhání neustále rostou, roz-

hodla rada mûsta na svém posledním jed-
nání o uplatnûní tohoto tvrdého postupu
proti notorick˘m neplatiãÛm. 

Prvních ‰est dlouhodob˘ch dluÏníkÛ v mûst-
sk˘ch bytech obdrÏí v nejbliÏ‰ích dnech v˘-
povûdi nájmÛ. Ti dluÏí mûstu ãástku v úhrnu
více neÏ 200 tisíc Kã, kaÏd˘ pak jednotlivû aÏ
35 tisíc korun. Pokud dluÏné ãástky urychlenû
nevyrovnají, za tfii mûsíce pak budou muset
uÏívan˘ byt vyklidit a pfiedat mûstu.

Celková suma pohledávek na nájemném
a sluÏbách s ním spojen˘ch ãiní více neÏ 700
tisíc korun. A to uÏ je samozfiejmû ãástka, za
kterou se dá pofiídit spousta vûcí ve pro-
spûch v‰ech a která v mûstské kase chybí.

Je samozfiejmé, Ïe tento nekompromisní
postup není a nebude uplatÀován proti oso-
bám, které se dostanou mimofiádnû a náhle
do finanãní ãi sociální tísnû. Pak je na místû
pfiedev‰ím snaha postiÏeného jednat, domlu-
vit pfiípadn˘ splátkov˘ kalendáfi nebo indivi-
duální postup pfii úhradû závazkÛ. Ale dûlat
mrtvého brouka, to se do budoucna urãitû
nevyplatí. (JK)
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Neplatí‰? Nebydlí‰!

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
v úter˘ 19. záfií

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner

Proã…?

25. srpna probûhla úspû‰nû kolaudace vnûj‰í
ãásti sportovního areálu, a tak jiÏ brzy bude
moci plnû slouÏit vefiejnosti. K jiÏ vybudovan˘m
prvkÛm pfiibyla napfi. deset metrÛ vysoká le-
zecká stûna, nízká stûna pro dûti, horská la-
novka pro dûti, velká trampolína, dûtské hfii‰tû,
klouzaãka, velk˘ dûtsk˘ hrad, altán, krb a dal‰í
drobnosti. Tradiãnû vkusné ozelenûní celého
areálu probûhne je‰tû v podzimních mûsí-
cích.V prÛbûhu nûkolika dnÛ bude dokon-
ãena i komplexní rekonstrukce tûlocviãny, jejíÏ
kolaudace je naplánována na druhou polo-
vinu záfií. V listopadu pak bude dokonãena

nová pfiístavba tûlocviãny, kde budou dal‰í
‰atny, sprchy, toalety, místnost pro obsluhu
a vstupní hala, to v‰e pro cel˘ komplex. 

V‰e v areálu bude digitálnû propojeno, zaji‰-
tûno základním kamerov˘m systémem a hlídá-
ním proti vniknutí, propojeno sdûlovacím ka-
belem (TV signál), vnitfiním okruh sledování,
elektronick˘mi zámky, ozvuãením atp. 

Dne 8. 9. v 17 hodin probûhne slavnostní
otevfiení sportovního areálu za úãasti ãlenÛ
skupiny No Name a na‰eho poslance Petra
Gandaloviãe (ãlena Správní rady o. p. s.
âeské ·v˘carsko) a den otevfien˘ch dvefií. 

Dokonãení sportovního areálu

Pfiístup imobilních obãanÛ na rÛzná vefiejná
místa, do dopravních prostfiedkÛ, na úfiady,
prostû v‰ude tam, kam se my ostatní dostá-
váme bez problémÛ, je pro osoby s invalid-
ním vozíkem ãasto problém.

U nov˘ch nebo rekonstruovan˘ch staveb
je na vozíãkáfie samozfiejmû pamatováno,
moderní vozy vefiejné dopravy jsou jiÏ uzpÛ-
sobovány, vefiejná prostranství jsou fie‰ena
jako bezbariérová atd.

Jsou ale místa, kde zatím technické úpravy
pfiístupu neprobûhly nebo ani v budoucnu

nebudou technicky moÏné. Tam je zapotfiebí
hledat i jiná fie‰ení.

Mûstsk˘ úfiad a v budovû radnice sídlící
po‰ta se o jedno takové pokusily. V tûsné
blízkosti vchodu byl instalován kamenn˘
sloupek se zvonky do kanceláfií obou insti-
tucí. V pfiípadû potfieby jej mÛÏe vozíãkáfi
pouÏít k pfiivolání pfiíslu‰ného pracovníka,
kter˘ mu bude nápomocen pfii fie‰ení jeho
potfieb.

Jedná se o drobnost, která jistû potû‰í.
(Jan Koláfi)

Novinka pro imobilní obãany

Minul˘ t˘den jsem nav‰tívila informaãní
stfiedisko ve Varnsdorfu s prosbou o vyvû-
‰ení plakátkÛ na nûkteré akce, které se
v na‰em mûstû budou konat. A jeho pra-
covnice mi s nad‰ením fiekla, Ïe je vyvûsí
velmi ráda, protoÏe v na‰í sice malé, ale
velmi pûkné Krásné Lípû se dûje spousta
zajímav˘ch akcí. A tak si troufám fiíci:
·koda, Ïe si to uvûdomují jinde, a jen tak
málo místních tuto skuteãnost oceÀuje. Je
mi úplnû jasné, Ïe na toto téma bylo ve
Vik˘fii napsáno jiÏ nûkolik sloupkÛ, jedno
bych ale zdÛraznila. Vedení mûsta vyna-
kládá nemalé prostfiedky na to, aby se tu
v‰em líbilo a pfiíjemnû Ïilo. A to jak turistÛm,
tak i chalupáfiÛm a místním obyvatelÛm.
VÏdyÈ je pfiece zcela bûÏné, Ïe si, a nûkdy
za nemal˘ peníz, i my zvelebujeme své
byty ãi zahrady, aby se nám tam pfiíjemnû
Ïilo. Tak proã za totéÏ d‰tíme síru na vedení
radnice a je‰tû ji navíc házíme klacky pod
nohy tím, Ïe zniãíme, co se dá, ãi Ïe roz-
krademe co se dá. Není to pravda? Tak
proã kaÏd˘ t˘den jezdím kolem skládky na
Kamenné Horce, kdyÏ v‰ichni víme, kdy se
vyváÏí popelnice ãi kdy je svozov˘ den tfií-
dûného odpadu. Proã v parku chodím ko-
lem opu‰tûn˘ch tyãí ãi dûr, které tam zbu-
dou po ukraden˘ch stromcích nebo
vykopan˘ch rododendronech, proã ve
sportovním areálu ani t˘den nevydrÏí od-
padkové ko‰e, protoÏe je prostû nûkdo
ukradne? A takov˘ch proã se dá v Krásné
Lípû najít více neÏ dost. Myslím, Ïe v‰ichni
bychom jich na‰li nespoãet. A tak se
ptám, proã se ke svému mûstu a prostfiedí,
ve kterém Ïijeme, chováme tak, jak se
chováme. A proã se stejnû nechováme
ke sv˘m zahradám a sv˘m bytÛm? Pfiece
tak i tak jde o na‰e peníze a tak i tak se
máme ãím chlubit! (·árka Pe‰ková)



Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže i ženy

pro poradny zlepšování 
kondice a tvarování postavy.

Rekvalifikace zajištěna. 
HPČ i VPČ. Pro více informací

volejte 775 375 065.
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Probûhne v pondûlí 11. 9. 2006 ve Vlãí
Hofie a v Zahradách a ve ãtvrtek 14. 9.
2006 v Krásné Lípû.
Pytle na separovan˘ odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletafiská
22/3.

Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondûlí 7.00 – 12.00 h 14.00 - 17.00 h
Úter˘ 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Stfieda 7.00 – 12.00 h 14.00 – 17.00 h
âtvrtek 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Pátek 7.00 – 13.00 h
Sobota v sudém t˘dnu 8.00 – 11.00 h

Svoz separovaného
odpadu

Komunitní 
centrum otevírá

nové kurzy 
obsluhy poãítaãe
Komunitní centrum âeského ·v˘carska

otevírá dva nové kurzy v˘uky práce
s osobním poãítaãem. Kurzy jsou urãeny
zaãáteãníkÛm a mírnû pokroãil˘m. Absol-
vováním v˘ukového kurzu práce s osob-
ním poãítaãem získáte uÏivatelskou jistotu
pfii obsluze poãítaãe, v programech MS
Word a MS Excel.

Kurzy pro zaãáteãníky jsou urãeny lidem,
ktefií se s poãítaãem nikdy nesetkali nebo
nemají uÏivatelskou jistotu pfii jeho obsluze.
Kurzy pro mírnû pokroãilé jsou urãeny li-
dem, ktefií umí s poãítaãem pracovat, ale
chtûjí roz‰ífiit své znalosti o programy MS
Word (textov˘ program) a MS Excel (ta-
bulkov˘ program).

Úãastí v kurzu získáte osvûdãení o absol-
vování kurzu, které je moÏné pouÏít napfií-
klad pfii va‰em profesním postupu ãi pfii
hledání práce. Kurzy jsou nabízeny
zdarma v‰em osobám, v rámci projektu
Komunitní centrum âeského ·v˘carska,
kter˘ je spolufinancován Evropsk˘m soci-
álním fondem EU a státním rozpoãtem
âeské republiky. 

Pfiihlá‰ky do kurzu jsou k dispozici v Ko-
munitním centru âeského ·v˘carska,
které se nachází v suterénu budovy Mûst-
ského úfiadu (vchod je ze zadní strany ob-
jektu). Pfiihlásit se mÛÏete i na telefonním
ãísle 412 354 841 (p. Juda). Uzávûrka pfii-
hlá‰ek bude 13. záfií 2006. 

Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra â·
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Stav komunikací je problém celého státu
a v‰ech mûst, co s tím? 
Opravy povrchÛ silnic jsou obecnû velmi ná-
kladné. A to nemluvím o jejich základech,
které nebyly konstrukãnû stavûny na tako-
véto zatíÏení. Je potfieba pfiipomenout, Ïe
na‰e mûsto má kolem 70 km místních komuni-
kací. Uvedu pfiíklad:KdyÏ napfi. vezmeme prÛ-
mûrnou ãtyfii metry ‰irokou komunikaci, pfied-
stavuje jeden kilometr její délky plochu 4000
m2, coÏ pfii cenû napfi. 300 Kã/m2 znamená
náklady 1,2 mil. Kã. A to není oprava nic moc,
bez fie‰ení byÈ jen odvodu de‰Èov˘ch vod (vy-
spádování, de‰Èová kanalizace, vpusti, v˘‰-
kové úpravy kvÛli domÛm) ãi alespoÀ obrub-
níku budoucího chodníku. Nemluvû o sítích
pod nimi. A komunikace, to nejsou jen povr-
chy, ale také napfiíklad dopravní znaãení,
úprava soubûÏn˘ch porostÛ a také velmi ná-
roãná zimní údrÏba.

TakÏe budeme bez oprav? 
To samozfiejmû ne. V rámci v˘stavby vodo-
vodÛ a kanalizace jsme v uplynul˘ch tfiech le-
tech pomûrnû dost silnic opravili, a to jak na-
‰ich, tak krajsk˘ch a k tomu dvû kfiiÏovatky -
u radnice a u kina. Rozumná cesta vede v zá-
sadû tfiemi zpÛsoby: Za prvé komplexní
opravy provádût v rámci v˘stavby kanali-
zace a vodovodÛ, za druhé zahrnout nûjaké
místní komunikace do sítû cyklostezek a za
tfietí v dal‰ím plánovacím období EU by mohly
b˘t dotace i na opravy místních komunikací
a my máme nûco pfiipraveno. V zásadû jde
tedy o to, získat na opravy v˘znamnûj‰í do-
tace. Jinak se dají dûlat jen drobné dílãí
úseky. Napfi. v KfiiÏíkovû ulici je nyní provizorium
po poloÏení vodovodu a snad lidé v té ulici
pochopí, Ïe kompletní opravu silnice prove-
deme po poloÏení nové kanalizace. 

A to bude kdy?
V leto‰ním roce nám dotaci na v˘stavbu
druhé etapy v˘stavby kanalizace neschválili.
Je to nakonec dobfie, protoÏe od pfií‰tího roku
by mûly b˘t lep‰í podmínky, podíl dotací  má
ãinit aÏ 85 % a mohou zahrnovat i nové vodo-
vody. Druhá etapa v˘stavby kanalizace je
pfiipravena a je pomûrnû rozsáhlá. Vãetnû sil-
nic. Jak to bude moÏné, poÏádáme opût
o dotace. 

Obzvlá‰tû v poslední dobû je tûÏké u nás
chytit kvalitní televizní signál, co s tím dûlat?
Hned v roce 1995 jsme poÏádali o kmitoãty

pro na‰e mûsto. To v dobû, kdy jsme povolo-
vali na na‰em pozemku u vodárny v˘stavbu
stoÏáru pro Eurotel a mohli bezplatnû navûsit
antény. BohuÏel dva kmitoãty zablokované
pro na‰e mûsto od roku 1978 propadly v roce
1993 a nikdo je neprodlouÏil ! Zablokovali si je
Nûmci pro své digitální vysílání rozhlasu a tele-
vize. Na‰e mûsto a obecnû i republika za-
spaly. Teì je to problém celého pohraniãí.
Nûmecké vysílání nás ru‰í. AÏ si pánové
v Praze vyfie‰í ten ohromn˘ byznys z reklamy,
bude tento stav pro nás v˘hodou. Digitální
vysílání se bude dûlat pfiednostnû v Ústeckém
kraji. Slibují, Ïe to bude uÏ pfií‰tí podzim. 

A co jiné moderní technologie?
V souvislosti s instalací centrálního dispeãinku
pro v‰echny na‰e kotelny a v˘mûníkové sta-
nice, kter˘ se zaãne instalovat v záfií, vytvo-
fiíme základní vysokorychlostní internetovou síÈ
ve mûstû. Ta bude slouÏit pro na‰e zafiízení pro
komunikaci a pfiipojení k internetu. Chceme
tuto síÈ roz‰ífiit a podle zájmu dostat do dal‰ích
ãástí mûsta, abychom umoÏnili obyvatelÛm
pfiipojení k internetu za velmi rozumn˘ch pod-
mínek. Základ chceme zrealizovat je‰tû do
zimy. Teì fie‰íme technické a budoucí ekono-
mické aspekty tohoto informaãního kanálu.
Nechceme nûjaké poloviãaté fie‰ení.
SoubûÏnû zvaÏujeme i zásadní obnovu a mo-
dernizaci mûstského rozhlasu. V souãasné po-
dobû jiÏ neplní své poslání.

Jak jsme na tom s hospodafiením mûsta? 
Zlep‰ení hospodafiení mûsta byla priorita ãíslo
jedna uÏ pfii na‰em nástupu v roce 1995. Stále
v‰ak platí, Ïe jsme chudé mûsto. Máme malé
daÀové pfiíjmy, je u nás málo bohat˘ch ãi bo-
hat‰ích lidí a to je znát mimo jiné i na pfiíjmech
mûsta a jeho vzhledu. V posledních letech
jsme v‰ak pfieci jen zbohatli a máme na‰et-
fieno. Jsme prakticky bez dluhÛ. 
Takto rozsáhlé investice, jeÏ realizujeme, by-
chom nemohli zvládat bez dostateãnû na‰et-
fien˘ch prostfiedkÛ. K 31. 8. máme na úãtech
cca 40 milionÛ korun. 
A navíc projekty EU (Centrum âeského ·v˘-
carska I) se proplácí z fondÛ EU zpûtnû. A na
to „dojela“ i daleko vût‰í mûsta, která dnes
ãasto nemají ani na nutné spolufinancování. 
Jinak teze o nutnosti lep‰ího hospodafiení je
pouÏitelná vÏdy, i kdyÏ nevíte, o ãem mluvíte. 
I kdyÏ je volební rok, necháváme v leto‰ním
rozpoãtu rezervu 12 milionÛ na dal‰í roky. 

(vik)

Jako ãervená nit se vine rÛzn˘mi jednáními
a rozhovory téma laviãek v autobusov˘ch za-
stávkách. Po rekonstrukci ãekáren, která pro-
bûhla v minul˘ch letech, bylo rozhodnuto, Ïe
s ohledem na pfiedcházející nedobré zku‰e-
nosti nebudou laviãky v zastávkách ãi v jejich
tûsné blízkosti instalovány. Smysl byl jedno-
znaãn˘ – prevence niãení obnoven˘ch staveb.

Zastávky b˘valy, pfiedev‰ím ve veãerních
a noãních hodinách, místem shlukování a „kul-
turního“ vyÏití urãité ãásti krásnolipském mlá-
deÏe. Druh˘ den pak byly v takovém stavu, Ïe
se do nich jen málokdo odváÏil a i jejich okolí to
zdálky signalizovalo. Jejich úklid pak pfiidûlával

práci pracovníkÛm technick˘ch sluÏeb a vlastní
stavby postupnû podléhaly vandalÛm.

Je jisté, a od poãátku jsme si to uvûdomo-
vali, Ïe absence laviãek pfiiná‰í urãité obtíÏe
pfiedev‰ím na‰im star‰ím spoluobãanÛm. Tak
jako bohuÏel i v jin˘ch pfiípadech, ãasto slu‰ní
lidé trpí chováním tûch nepfiizpÛsobiv˘ch.
A tak radnice ãasto, jako i v jin˘ch pfiípa-
dech, volí ze dvou ‰patn˘ch fie‰ení. Je to nû-
kdy opravdu nevdûãné rozhodování.

Na základû opakovan˘ch Ïádostí star‰ích
spoluobãanÛ jsme se rozhodli ke zku‰ební in-
stalaci laviãek u zastávek na Masarykovû
a Kyjovské ulici. (Jan Koláfi)

Laviãky u autobusov˘ch zastávek
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Konkrétnû to zanmená, Ïe infocentrum vy-
kupuje staré mapy, prÛvodce, obrazové pub-
likace, pohlednice z oblasti âeskosaského
·v˘carska a Krásnolipska. Tyto sluÏby jsou ur-
ãeny jak náv‰tûvníkÛm, tak místním obyvate-
lÛm a v‰em zájemcÛm o region. Smyslem ak-
tivity je prohlubovat vztah dne‰ní populace
k historii i souãasnosti této jedineãné turistické
destinace. ZároveÀ tím chceme pfiispût k zá-
chranû a dal‰í propagaci „za‰l˘ch klenotÛ“,
které nám mohou poodkr˘t tajemství krajiny
âeského ·v˘carska. 

Obracíme se proto na v‰echny drÏitele za-
jímav˘ch knih, map, pohlednic a jin˘ch ma-
teriálÛ star‰ího data o pfiípadné vyuÏití této
nabídky. Tituly mohou b˘t i v nûmeckém ja-

zyce. Vûfiíme, Ïe se sejde rozmanitá sbírka
zajímav˘ch kouskÛ

V této souvislosti je vhodné upozornit na
novou publikaci o historii tohoto kraje, opíra-
jící se o antikvariátní i soukromé sbírky s ná-
zvem Pohledy do minulosti. Obsahuje staré
fotografie a pohlednice z Krásné Lípy, Rum-
burku, Varnsdorfu a ·luknova a vypovídá
o historickém v˘voji jednotliv˘ch mûst. 
Pro kaÏdého rodáka jistû bude pfiíjemn˘m
zpestfiením domácí knihovniãky. Knihu
s ãesko-nûmeck˘m textem lze zakoupit v in-
formaãním stfiedisku v Krásné Lípû na ná-
mûstí za 139,- Kã.

Dana ·tefánková, 
âeské ·v˘carsko o. p. s.

Ve ãtvrtek 31. 8. 2006 probûhlo dal‰í jed-
nání starostÛ ·luknovska ve vûci ka-
tastrofální situace a zaji‰tûní autobusové
dopravní obsluÏnosti v Ústeckém kraji,
a tedy i u nás, a to pfiedev‰ím v souvis-
losti s fie‰ením dopravy v dobû ‰kolního
roku. 
Obce své ãásti dopravy platí, za stav je
odpovûdn˘ stát svou nesmyslnou legisla-
tivou a Ústeck˘ kraj, kter˘ za region do-
pravu sjednává. Situace je i nadále ne-
pfiehledná a kritická. Ústeck˘ kraj byl
vyzván k urychlené a úãinné nápravû. 

RÒZNÉ POZVÁNKY

Podnikatelské centrum. Od 1. ãervence 2006
funguje v Krásné Lípû nové Poradenské cent-
rum pro podnikatele, které provozuje
obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘car-
sko. Od 1. záfií dochází k roz‰ífiení sluÏeb a Po-
radenské centrum pro podnikatele bude
moÏno nav‰tívit kaÏd˘ sud˘ t˘den v úter˘ od
8.00 do 9.00 hodin také v prostorách Úfiadu
práce Rumburk, LuÏické námûstí 120/11, kde
bude poskytováno bezplatné poradenství.
Centrum je zamûfieno na konzultace, pora-
denství a pomoc pfii zpracování projekto-
v˘ch Ïádostí o dotace z Evropské unie a pfii
administrativû projektu, kter˘ obdrÏel dotaci.
Souãasnû je zde moÏné konzultovat zaloÏení
vlastní Ïivnosti a definování vlastního podni-
katelského zámûru. Urãeno je pro zájemce
o podnikání, Ïivnostníky, malé podnikatele
v regionu âeského ·v˘carska.
Poskytnutí poradenství je podmínûno reali-
zací podnikatelského zámûru v ‰ir‰ím regi-
onu âeského ·v˘carska a jeho ‰etrností vÛãi
Ïivotnímu prostfiedí. Prioritní jsou zámûry
v oblasti cestovního ruchu nebo ochrany Ïi-
votního prostfiedí a dále ty, jeÏ povedou ke
zv˘‰ení poãtu pracovních míst. Tyto konzul-
taãní a poradenské sluÏby jsou poskytovány
zdarma. 

Svût pfiírody a lidí. 2. roãník celodenní akce
v Krásné Lípû s bohat˘m kulturním progra-
mem, v˘lety do okolínárodního parku, pro-
gram pro dûti. Sobota 9. 9. Informace:
www.dnyceskehosvycarska.cz.
Dfievosochafiské sympozium Tilia 2006. Ve
dnech 10. – 16. 9. mÛÏete na TZ Buk nav‰tívit
t˘denní workshop práce se dfievem, kterého
se budou úãastnit dfievosochafii z celé re-
publiky. 10. 9. v 10 hod.� se mÛÏete zúãastnit
jeho slavnostního zahájení na TZ Buk. 
Setkání turistÛ na rozhlednû Vlãí hora. Pû‰í
v˘let a turistické setkání na Vlãí hofie pofiá-
dají krásnolip‰tí turisté. Více informací 
u p. Václava Hiekeho na tel. 412 383 129.
Cyklov˘let. V‰eobecné informace o území
NP â· získají ti, ktefií se v sobotu 9. 9. zúãastní
cyklov˘letu urãeného ‰iroké vefiejnosti. Sraz
v 10 hod ve Hfiensku u Hudy Sportu. Infor-
mace: A. Votápek, D. Fanko 737 629 623
Pfiedná‰ka. V úter˘ 12. 9. v 1 hod. jste zváni
na TZ Buk na pfiedná‰ku Richarda Nagela ze
Správy NP â·, kter˘ Vás provede tajemn˘mi
zákoutími pfiírody národního parku. 
PochÛzka se stráÏcem NP. Informativní 

pochÛzka zamûfiená na problematiku
ochrany území se koná ve stfiedu 13. 9. v
Mezní Louce pfied hotelem v 10 hod. Kon-
takt: J. Marek, tel. 737 276 865.
Lesnická exkurze. Populárnû nauãné infor-
mace o NP â· z pfiírodovûdn˘ch oborÛ se
dozvíte v sobotu 16. 9. Sraz u hotelu Praha
v Jetfiichovicích v 10 hod. Kontakt: D. ·tef-
lová, tel. 737 276 846.
V˘stavy. V muzeu ve Varnsdorfu mÛÏete
shlédnout tfii nové v˘stavy. 1. 1PODZEMÍ
·LUKNOVSKA II, v˘stava seznamuje struãnû
s 2. doplnûn˘m vydáním publikace o pod-
zemním bohatství na‰eho nejsevernûj‰ího
území. Kromû podrobného textu, map a no-
v˘ch fotografií je v˘stava doplnûna ukáz-
kami místních minerálÛ. 2. ZKAMENùL̄  SVùT
DRUHOHORNÍHO MO¤E, náv‰tûvníci pfii ní
shlédnou soukromou sbírku zkamenûlin nale-
zen˘ch v Úpohlavech u Lovosic z období
spodní kfiídy.V˘stava je doplnûna skromn˘mi
exponáty z depozitáfie muzea. 3. DùTSKÁ
V¯TVARNÁ SOUTùÎ ukazuje jiÏ tradiãnû kva-
litu v˘uky v˘tvarné v˘chovy ve ·luknovském
v˘bûÏku v kresbû, grafice a modelování.

Informaãní stfiedisko v Krásné Lípû 
nabízí novou sluÏbu - turistick˘ antikvariát

4. 9. pondûlí: první ‰kolní den – soutûÏ v chÛzi
na chÛdách 

8. 9. pátek: (Svût pfiírody a lidí, T-klub uzavfien)
Kfiinické námûstí 
14.00 – Hodina zpûvu s Jaroslavem Uhlífiem
19.00 – Koncert skupiny No Name

9. 9. sobota: Svût pfiírody a lidí - mûstsk˘
park,Kfiinické námûstí – ekojarmark, 
soutûÏe, hry, divadelní pfiedstavení

15. 9. pátek: 14.00 soutûÏ – skákání v pytlích +
házení míãem na cíl 

18. 9. turnaj ve cvrnkání kuliãek „Cvrnkaná“

Plán akcí T-klubu na období
5. 9. – 19. 9. 2006

Pod tímto názvem probíhá cel˘ leto‰ní rok
projekt krásnolipského volnoãasového zafií-
zení pro dûti a mládeÏ, T-klubu.

Díky dotacím od liberecké nadace Euro-
nisa a podpofie krásnolipské radnice mo-
hou dûti doslova „za pár korun“ poznávat
nové konãiny a získávat mnoho nov˘ch
poznatkÛ a záÏitkÛ.

Tak po rÛzn˘ch pû‰ích i cyklistick˘ch v˘le-
tech po okolí Krásné Lípy, pravideln˘ch zá-
jezdech do blízkého rumburského bazénu

nebo tradiãním velkém prázdninovém v˘-
letu do Prahy dostali mladí lidé z „téãka“
moÏnost opût zaÏít neopakovatelnou at-
mosféru vodního „fiádûní“ v areálu DC Re-
lax v Dûãínû, kam jsme se vrátili po dvou-
mûsíãní pauze poslední prázdninovou
nedûli.

Díky v˘‰e zmínûn˘m finanãním podporám
stál cel˘ v˘let do dûãínského akvaparku
úãastníky opût pouh˘ch 50 Kã.

(jf)

S T-klubem za poznáním

26. srpna probûhl dal‰í roãník Miss Roma
Krásná Lípa, kterou kaÏdoroãnû pofiádá
Romské sdruÏení âaãipen. Leto‰ní roãník
se konal v reprezentativním prostfiedí krás-
nolipského kulturního domu a opût ukázal

to, co kaÏd˘ rok. Romská dûvãata jsou
velmi pohybovû i hudebnû nadaná, a tak
sál krásnolipského kina mnohdy vestoje
aplaudoval jejich jednotliv˘m zdafiil˘m vy-
stoupením. 

Nezávislá porota nakonec rozhodla o tomto
pofiadí soutûÏících dívek:

1. Gronzárová Kryst˘na - Rybni‰tû
2. Ferencová Lenka - Krásná Lípa
3. Huãková Jarmila - Krásná Lípa

V‰em soutûÏícím patfií velká gratulace or-
ganizátorÛ i divákÛ. (jf)

V˘sledky Miss Roma 2006
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KdyÏ se vysloví jméno Mgr. Milan Sudek, vy-
baví si nûkolik krásnolipsk˘ch generací pra-
videlné zkou‰ky a úspû‰né koncerty dût-
ského pûveckého souboru Lipka, kter˘
témûfi tfiicet let jako jeho sbormistr vedl. My
ostatní, kter˘m nebylo „shÛry“ dáno hudeb-
ního sluchu, máme toto jméno spojeno se
zaãátkem dynamického rozvoje Krásné
Lípy, neboÈ Mgr. M. Sudek pÛsobil v letech
1994-2002 na krásnolipské radnici ve funkci
starosty. V souãasnosti je ãlenem rady
mûsta. ProtoÏe se blíÏí závûr volebního ob-
dobí, nûkolik otázek mu poloÏil Jan Fiala.

V Krásné Lípû a okolí pÛsobíte od roku
1954. Jaké byly va‰e zaãátky a jak na toto
období vzpomínáte?
„Jako zaãínající uãitel jsem nastoupil na troj-
tfiídku v Krásném Buku, kde jsem uãil druhou
tfiídu – 11 chytr˘ch a hodn˘ch dûtí – prostû
pohoda. Ve volném ãase jsem nûkteré dûti
uãil na housle a na klavír, brigádnû jsme bu-
dovali kulturní dÛm (dne‰ní autoopravna
pana Vítka), hrál jsem v kapele a obãas
jsem si zajel do Liberce skoãit padákem.
Absolvoval jsem auto‰kolu a koupil jsem si
za 2000 korun první motocykl – Indian 600
s lodiãkou. Na‰e ‰kola by byla raritou
i v dne‰ní dobû – byla totiÏ 100% obsazena
muÏi, mezi nimiÏ byl i str˘c dne‰ního pana
starosty Vláìa Linhart. Do Krásné Lípy jsem
chodil hrát volejbal a ko‰íkovou, ale mûsto
jsem zaãal více poznávat aÏ po vojnû, kdy
jsem nûkolik let vedl dívãí pûveck˘ sbor
Elitky. Pamatuji se velmi pfiesnû, Ïe na
zkou‰ky sboru v zimû jsem jezdil z Vlãí Hory
na bûÏkách pfies Skfiivánek. Pfiesto, Ïe jsem
tehdy bral pouh˘ch 870 korun mûsíãnû hru-
b˘ch, vzpomínám na toto období velmi
rád.“

Na kter˘ch ‰kolách jste pÛsobil?
„Po jednoroãním pÛsobení v Krásném Buku
jsem 2 mûsíce uãil v Dolním PodluÏí a pak
jsem 2 roky u Plznû vojanãil. Po vojnû jsem
nastoupil zpût do Krásného Buku a „moje“
dûti pfievzal v 5. tfiídû. Od roku 1958 do roku
1966 jsem fiediteloval nejprve dvojtfiídce
a pak jednotfiídce ve Vlãí Hofie. Na to, Ïe
jsem mûl ve tfiídû cca 14 dûti od první do
páté tfiídy, jsem si brzy zvykl a docela mû to
i bavilo. Od roku 1966 jsem zástupcoval
a pozdûji fiediteloval na devítiletce ve Sta-
r˘ch Kfieãanech, odkud jsem byl v roce

1970 „odejit“ do Krásné Lípy.“
Va‰e jméno je nesmazatelnû spojeno s DPS
Lipka - jaká byla její historie a nejvût‰í ús-
pûchy a co dal sborov˘ zpûv vám osobnû?
„Lipku jsem zaloÏil ihned po nástupu do
Krásné Lípy, protoÏe jsem v té dobû studo-
val hudební v˘chovu na pedagogické fa-
kultû v Ústí nad Labem a fiada studujících
kolegÛ jiÏ pûveck˘ sbor vedla. Vzpomínám
si, Ïe mezi prvními ãleny Lipky byl napfiíklad
i Honza Eichler, dne‰ní fieditel DDM Ústí nad
Labem. Záhy jsem získal dobré spolupra-
covníky – manÏele Jarolímkovy – a vynikající
klavírní doprovod v osobû paní profesorky
Pliskové. Sbor se rozrostl z pÛvodních 16
ãlenÛ na 65, coÏ bylo maximum pro pû-
vecké soutûÏe. Nejvût‰ím úspûchem byla
bezesporu úãast v celostátním kole soutûÏe
Písnû pfiátelství v Pfiíbrami, kde nám jen
o pár setinek uteklo celkové vítûzství. Já
osobnû v‰ak povaÏuji za nejvût‰í úspûch
skuteãnost, Ïe se nám podafiilo po celá léta
drÏet poãet aktivnû zpívajících dûtí na po-
ãtu kolem stovky (vãetnû Vãeliãek) coÏ
znamenalo, Ïe v pûveck˘ch sborech zpíval
prakticky kaÏd˘ ãtvrt˘ Ïák ‰koly. Pfiiznám se,
Ïe pohled do oãí zpûváãkÛ po dobfie zazpí-
vaném koncertu mi dával vÏdy hodnû síly
do dal‰í kantofiiny nehledû na to, Ïe jsem
postupem ãasu získal mnoho nov˘ch muzi-
kantsk˘ch pfiátel, s nimiÏ se rád potkávám
dodnes.“

4. Po sametové revoluci nebyl na Krásnou
Lípu pfiíli‰ pûkn˘ pohled a ani komunální
politika ve mûstû se zaãátkem devadesá-
t˘ch let nerozvíjela pfiíli‰ úspû‰nû…
„V‰ichni jsme asi cítili, Ïe by se mûlo nûco
dít, ale nevûdûli jsme pfiesnû, kde zaãít
a hlavnû jak. S komunálními záleÏitostmi
jsme se seznamovali postupnû a v roce
1994 jsme si fiekli, Ïe do toho pÛjdeme a zku-
síme z Lípy udûlat tu Krásnou.“

5. Po úspûchu SdruÏení nezávisl˘ch kandi-
dátÛ ve volbách 1994 jste se stal starostou
mûsta a tuto funkci jste za zmínûné sdruÏení
vykonával po dvû volební období aÏ do
roku 2002. Pro mûsto to byl zaãátek období
rozvoje a pro vás jistû úspû‰né období.
„Mûl jsem to ‰tûstí, Ïe jsem mûl nesmírnû
pracovitého místostarostu ZbyÀka Linharta,
‰ikovnou tajemnici, dobr˘ základní kádr
úfiedníkÛ, nápaditou radu mûsta, po pÛl
roce i dûlné a nekonfliktní zastupitelstvo, je-
hoÏ nûktefií ãlenové si pfiestali hrát na vyso-

kou politiku a pochopili, Ïe „zde dole“ to je
o nûãem jiném. Postupnû jsme získali kvalitní
právniãku, vynikajícího zahradníka a dal‰í
kvalitní zamûstnance na TS. Urãili jsme prio-
rity a zaãali shánût dotace. Vzpomínám si,
Ïe dotaci na plynofikaci jsme s ministrem
dojednali jednou takhle ve ãtvrtek odpo-
ledne ve v˘tahu na MÎP a to v dobû, kdy
uÏ byla pfiiklepnuta jinému mûstu.“ 

6. Pomyslnou starostovskou „‰tafetu“ po vás
pfievzal Zbynûk Linhart, dal‰í pfiedstavitel
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ - jak vní-
máte jeho pÛsobení v ãele radnice?
„Bylo to nejlep‰í fie‰ení a on sám dobfie ví,
Ïe jsem ho o to Ïádal jiÏ o 4 roky dfiíve.
Tehdy mnû odpovûdûl, Ïe by rád je‰tû
jedno období poãkal. Zbynûk je muÏ ãinu
v pravém slova smyslu. Pokud jsme se o nû-
ãem bavili a vznikla otázka, nikdy nefiekl, Ïe
to zjistíme, ale okamÏitû naÏhavil telefon
a zji‰Èoval. A takov˘ je dosud. Pracovit˘
a pln˘ nápadÛ. Je‰tû není ukonãena inves-
tice za 165 milionÛ a on uÏ má naplánova-
nou a rozjetou dal‰í – je‰tû nákladnûj‰í.
Nechci nikoho podceÀovat, ale neumím si
pfiedstavit na jeho místû nûkoho jiného
z Krásné Lípy. Právem nám ho v okolí závi-
dûjí!“

7. Na závûr mi dovolte nûkolik osobních
dotazÛ – jaké má Mgr. Milan Sudek záliby
a koníãky a jak tráví svÛj voln˘ ãas? 
„Nikdy jsem nevûfiil dÛchodcÛm, Ïe se jim
nedostává ãasu. Teì uÏ ano. Pfiesto si na
záliby ãas najdu. Je to pfiedev‰ím zahrádka,
muzika, kutûní, dvakrát t˘dnû mariá‰, kfií-
Ïovky a sudoku, fotografování, poãítaã,
dvû vnuãky, ale nûkdy tfieba i vafiení.“ 

Dûkuji za rozhovor

Sbormistr

V˘pravy za poznáváním pfií-
rody, lakros, lukostfielba, hod
o‰tûpem, indiánská sauna, roz-
dûlávání ohnû, v˘roba indián-
ského obleãení ãi ukázky pfií-
pravy pokrmÛ na ohni byly
jednou z mnoha aktivit, které si
pro úãastníky letního indián-
ského tábora pfiipravili jeho or-
ganizátofii z âSOP Tilia z Krásné
Lípy. Táboru, kter˘ se uskuteãnil
na terénní základnû Buk, se

úãastnilo pûtadvacet dûtí, které
se vedle poznávání pfiírodního
zpÛsobu indiánského Ïivota ba-
vily i pfii klasickém koupání, pfii
náv‰tûvû jifietínské ‰toly ãi horno-
podluÏské kozí farmy. V pfií‰tím
roce by se organizátofii tábora
spoleãnû s dûtmi chtûli vydat
i do odlehlej‰ích ãástí ·luknov-
ského v˘bûÏku , kdyÏ by strávili
t˘den pln˘ zábavy na Klondyku
u Lobendavy. 

Pfií‰tû pojedou
do divoãiny
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Pfied dvûma lety se v Krásné
Lípû uskuteãnilo první dfievoso-
chafiské sympozium TILIA 2004,
které bylo v Krásné Lípû první
svého druhu, a zaloÏilo tak tradici
dfievosochafisk˘ch sympozií v na-
‰em mûstû. Sochy, které v dobû
konání sympozia vznikly, jsou dnes
vystaveny v parku u lva, pfied
radnicí, ale i mezi paneláky a na
rÛzn˘ch zelen˘ch plochách
mûsta. I v leto‰ním roce budou
vznikat sochy nové, které zkrá‰lí
na‰e okolí.

Stejnû jako v letech minul˘ch
i letos bude sympozium hostit Te-
rénní základna BUK. Svou úãast
pfiislíbil Milo‰ ·imek, úãastník z let
minul˘ch, a pak fiezbáfii zcela
noví, ktefií Krásnou Lípu nav‰tíví vÛ-
bec poprvé. Sympozia se ov‰em
mohou zúãastnit i v‰ichni ti, ktefií
se s fiezbáfistvím setkali jen okra-
jovû nebo vÛbec.

Pfiijmûte tedy pozvánku na na‰e
dfievosochafiské symposium a vy-
robte v „dílnû pro vefiejnost“ so-
chu ãi so‰ku ãi jin˘ v˘robek, kter˘
bude vystaven v okolí TZ BUK

nebo si jej budete moci odnést
domÛ.

Dále je po dobu trvání sympo-
sia pfiipraven bohat˘ doprovodn˘
program. Budete si moci prohléd-
nout v˘stavu fotografií a soch,
které vznikly pfii minul˘ch roãní-
cích dfievosochafiského sympo-
zia. Na odpolední hodiny pak
jsou pfiipraveny pfiedná‰ky o li-
dové architektufie a podstávko-
v˘ch domech Krásnolipska,
stavbû vûdecké stanice na An-
tarktidû a pfiírodû národního
parku. Pro tfiídy Z· pak bude v do-
poledních hodinách od pondûlí
do pátku pfiipraven program
o dfievu, lesích a tvorech, které ke
svému Ïivotu potfiebují strom.

Dfievosochafiské symposium
TILIA 2006 se uskuteãní ve dnech
10. – 16. záfií 2006 na Terénní zá-
kladnû pro ekologickou v˘chovu
BUK. Více informací na 412 383
113, 603 529 551 nebo tzkrasny-
buk@centrum.cz. Hlavním organi-
zátor akce je âesk˘ svaz
ochráncÛ pfiírody TILIA.

(vik)

Dfievosochafiské 
sympozium TILIA 

opût v Krásné Lípû
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V leto‰ním roce, stejnû tak jako v roce minu-
lém, strávilo pfies 10 lidí se zájmem o pfiírodu
a její aktivní poznávání a ochranu t˘den na
ochranáfiském letním tábofie 2006. Na tomto
tábofie, pofiádaném âesk˘m svazem
ochráncÛ pfiírody Tilia a Ekoklubem Ledumka,
se se‰li lidé z Liberce, Litvínova, Krupky, Teplic,
Varnsdorfu a Krásné Lípy, aby blíÏe poznali pfií-
rodu ·luknovského v˘bûÏku a nûkteré formy
její ochrany.

Programem tábora bylo poznání oblasti, se-
vfiené mezi CHKO LuÏické Hory, NP âeské ·v˘-
carsko, CHKO Labské Pískovce a státní hranici
s Nûmeckem. Oblasti, která by se dala na-
zvat bíl˘m místem na mapû ochranáfiÛ, ne-
boÈ daleko vût‰í zájem profesionálÛ je smûfio-
ván na velkoplo‰nû chránûná území.
Úãastníci se seznámili s velmi rozmanitou kraji-
nou, kde se stfiídají kopce a hory s nepfiístup-
n˘mi údolíãky, baÏinami, ale i rozlehl˘mi ob-
lastmi polí a luk. Nav‰tívili pfiírodovûdnû cenné
lokality na ·luknovsku, z nichÏ jmenuji napfií-

klad bohat˘ porost rosnatky okrouhlolisté,
území bobra evropského, stanovi‰tû kriticky
ohroÏen˘ch druhÛ obojÏivelníkÛ – blatnice
skvrnité a ãolka velkého. Pozorovali v˘voj
ãolka horského v pfiírodû, kdy na jedné loka-
litû byli zastoupeny nûkteré z jeho v˘vojov˘ch
stádií. Zúãastnili se odchytu netop˘rÛ a mohli
se tak blíÏe seznámit s aktivnû létajícími savci
na‰í pfiírody. Poznali ale také Ïivot v pfiírodû
napfiíklad pfii osidlování nov˘ch území, neboÈ

vafiit jsme si museli sami na kamnech v polos-
rubové kuchyni, myli jsme se v potoce, staho-
vali dfievo z lesa a fiezali ho a ‰típali do ka-
men, veãer sedávali za kamny, hráli na
kytaru, vyprávûli pfiíbûhy i vlastní záÏitky. 

Program nebyl Ïiv jen hodnotami pfiírodo-
vûdn˘mi, ale i historick˘mi a krajináfisk˘mi.
Bûhem tábora jsme podnikli nûkolik vlastivûd-
n˘ch v˘letÛ a vidûli ml˘nsk˘ kámen z dob po-
ãátkÛ na‰eho osídlení, stanuli na nejsevernûj-
‰ím patníku âeska a mnoho dal‰ího.

V minulém roce jsme poznali Národní park
âeské ·v˘carsko, v tom leto‰ním území se-
vfiené mezi jin˘mi CHKO a NP. V roce následu-
jícím plánuje Ekoklub Ledumka poznat blíÏe
pfiírodu a krajinu CHKO Jizerské Hory. 

Máte-li zájem o ãlenství v Ekoklubu Le-
dumka ãi úãasti na ochranáfiském letním tá-
bofie, napi‰te na email myotis@email.cz nebo
zavolejte na ãíslo 774 052 604. 

Jakub Juda, 
vedoucí Ekoklubu Ledumka

Ochranáfisk˘ letní tábor 2006

O úpravû zanedbaného parku ãi zahrady
okolo tzv. Zámeãku se uvaÏuje jiÏ nûkolik let.
Intenzivnûji jsme se tímto úkolem zaãali zab˘-
vat ve chvíli, kdy se rozebûhla v˘stavba dal‰í
ãásti sportovního areálu âeského ·v˘carska.
Vyvstala tak potfieba funkãního oddûlení
parku a sportovního areálu s ohledem na od-
li‰né poslání tûsnû sousedících ploch. 

Park z 2. poloviny 19. století je vlivem dlou-
hodobé absence odborné údrÏby silnû zane-
dbán. Vzrostlé, ãasto velmi hodnotné dfieviny
jsou znehodnocovány a po‰kozovány podrÛ-
stajícími náletov˘mi dfievinami, pÛvodní sta-
vební a terénní prvky jsou poniãeny, vodní
plochy a zafiízení dávno neplní pÛvodní
funkci. Park je spoleãnû s domem, kter˘ ob-
klopuje a kter˘ také prochází nároãnou re-
konstrukcí, navrÏen k památkové ochranû.

Úãelem zam˘‰lené rekonstrukce je ‰etrná
obnova pÛvodního kompoziãního zámûru
s akcentem na maximální moÏné zachování
pÛvodních vzrostl˘ch dfievin a obnova vnitfiní
náplnû areálu, pfiedev‰ím vodních ploch
a zafiízení. Rekonstrukce parku je pfiipravo-
vána v tûsné spolupráci s Ing. Karlem Hie-
kem, pfiedním ãesk˘m dendrologem a znal-
cem historick˘ch parkÛ a zahrad.

Ing. Karel Hieke je i autorem projektu ob-
novy mûstské zelenû v Krásné Lípû, pod jeho
vedením byla provedena kompletní obnova
zelenû mûstského hfibitova a v souãasnosti se
dokonãuje regenerace zelenû pfiiléhajícího
13ha mûstského parku.

Pro potfieby pfiipravované rekonstrukce
parku okolo tzv. Zámeãku jiÏ byla zpraco-
vána podrobná inventarizace dfievin, ze

které mimo jiné vypl˘vá vysoká sadovnická
a estetická hodnota fiady exempláfiÛ i ce-
lého území.. 

Prvním praktick˘m a viditeln˘m krokem re-
konstrukce bude plo‰né odstranûní náleto-
v˘ch dfievin tak, aby bylo moÏné posoudit,
nakolik byla po‰kozena pÛvodní kompozice
parku a nûkteré vzrostlé dfieviny. Tyto práce
probûhnou je‰tû letos na podzim. AÏ poté
budou zahájeny projekãní práce, a pokud
v‰e pÛjde dle na‰ich pfiedstav, v prÛbûhu
pfií‰tího roku zaÏádáme o dotaci na rekon-
strukãní práce z pfiíslu‰n˘ch evropsk˘ch
fondÛ.

S ohledem na to, Ïe rozloha fie‰eného
území je témûfi 2,5 ha, má nespornou ekolo-
gickou i historickou hodnotu a nachází se
pfiímo v centru mûsta, je pozornost, kterou
parku vûnujeme, jistû zaslouÏená, aÈ bude
jeho pfií‰tí vyuÏití jakékoli. Ve‰kerá opatfiení
probíhají ve spolupráci s pracovníky památ-
kové péãe z Ústí nad Labem a Rumburku.

(Jan Koláfi)

Pfiíprava rekonstrukce parku
okolo Zámeãku

Inzerce

Inzerce

KINO Krásná Lípa



Témûfi 4000 nad‰en˘ch divákÛ si 19. srpna
nenechalo ujít pfiehlídku nûkolika stovek na-
le‰tûn˘ch veteránÛ na Kfiinickém námûstí
v Krásné Lípû pfii Rallye Sachsen Classic
2006.

Po velmi srdeãném pfiijetí v na‰em mûstû
v loÀském roce se nûmeãtí a ãe‰tí organizá-
tofii Rallye Sachsen Classic letos rozhodli pro
vítané zpestfiení závodu, a tak na Kfiinickém
námûstí uspofiádali polední pfiestávku sou-
tûÏe. Zatímco závodníci bûhem této po-
lední pauzy obûdvali, diváci mûli jedineã-
nou pfiíleÏitost k dÛkladné prohlídce v‰ech
zúãastnûn˘ch automobilÛ.

Rallye plná historick˘ch automobilÛ tako-
v˘ch znaãek, jak˘mi jsou napfi. Rolls Royce,
Bentley, Mercedes-Benz, Audi, BMW, ale
také ·koda, Tatra, Laurin & Klement nebo
Barkas, Pobûda ãi Îiguli odstartovala ve
ãtvrtek 17. 8. ve Zwickau, „kolébce“ nû-
meckého automobilového prÛmyslu

a skonãila v sobotu 19. 8. v DráÏìanech.
Trasa pfies území âeské republiky vedla zá-
vûreãn˘ den rallye od hranic v nûmeckém
Sohlandu, pfies RoÏany, ·luknov, Staré Kfie-
ãany, Zahrady a Krásnou Lípu, kde byla zmi-
Àovaná pfiestávka, dále pokraãovala pfies

Doubici, Jetfiichovice a Hfiensko, kde celá
kolona opût pfiejela na nûmecké území.

Celé akce se zúãastnilo také nûkolik mu-
zejních exponátÛ na‰eho domácího v˘-
robce, napfiíklad závodní vÛz Laurin & Kle-
ment 300 z roku 1920, nebo dal‰í závodní
vÛz ·koda 1100 OHC z roku 1957.

V Rallye Sachsen Classic nejde témûfi vÛ-
bec o rychlost, ale „pouze“ o pfiesné projíÏ-
dûní svûteln˘ch závor pfii prÛmûrn˘ch rych-
lostech okolo 35 km/h.

Nad celou rallye pfievzal zá‰titu sask˘ mi-
nistersk˘ pfiedseda prof. Georg Milbrandt,
soutûÏe se zúãastnili také zástupci nûkte-
r˘ch evropsk˘ch ‰lechtick˘ch rodÛ, nejstar-
‰ím vozem ve startovním poli akce byl Re-
nault EF Phaeton z roku 1913 a nejmlad‰í
bylo Laborghini Countach ze sedmdesá-
t˘ch let dvacátého století.

Hlavním pofiadatelem tradiãní rallye je
motoristické vydavatelství Motor Presse
Stuttgart, v âR s organizací pomáhal pfie-
kladatel Tomá‰ Salov ve spolupráci s radnicí
v Krásné Lípû.

Organizátofii akce dûkují Mûstskému
úfiadu Krásná Lípa, místním technick˘m sluÏ-
bám, krásnolipsk˘m hasiãÛm, Policii âR
z Krásné Lípy a referátu Cizinecké policie
z Rumburku, Záchranné sluÏbû, obãerstvení
pana Halíka z Kyjova, ãlenÛm krásnolip-
ského T-klubu a v‰em dal‰ím dobrovolní-
kÛm, ktefií s organizací akce pomáhali.
Zvlá‰tní podûkování patfií také pfiekladateli
Tomá‰ovi Salovovi za realizaci celé „ãeské
ãásti“ akce.

(jf)

Automobilová klasika
v Krásné Lípû

strana 8 5. záfií 2006



5. záfií 2006 strana 9

Svût pfiírody a lidí 2006 
Vystoupení populárních No Name, UDG,
Jaroslava Uhlífie nebo program dûtsk˘ch di-
vadel a Václava Upíra Krejãího – to je jen
struãn˘ „v˘tah“ z programu, kter˘ je pfiipra-
ven v Krásné Lípû v rámci akce Svût pfiírody
a lidí, která se ve mûstû bude konat od 8.
do 9. záfií.
V pátek 8. záfií je pfiipraven bohat˘ program
pro dûti ze základních ‰kol ·luknovského v˘-
bûÏku, které mohou po cel˘ den soutûÏit
v turnajích s ekologickou tematikou. Od
dvou hodin odpoledne je poté pfiichystán
hudební program Hodina zpûvu s Jarosla-
vem Uhlífiem, kterého veãer vystfiídají zmiÀo-
vaní UDG a No Name.
Sobota 9. záfií je poté vyhrazena tzv. ekojar-
marku, bûhem nûjÏ mohou dûti z matefi-
sk˘ch a základních ‰kol soutûÏit v nejrÛznûj-
‰ích zábavn˘ch kláních, centrum Krásné
Lípy bude dále plné stánkÛ, atrakcí a rÛz-
n˘ch divadelních a hudebních vystoupení,
napfi. Václava Upíra Krejãího apod. 
Celá akce Svût pfiírody a lidí zavr‰í velké
mnoÏství akcí, které se o leto‰ních prázdni-
nách v Krásné Lípû konaly pod spoleãn˘m
názvem Dny âeského ·v˘carska. Náv‰tûv-
níci i obyvatelé mûsta tak mohli zaÏít napfi.
koncerty Jana Vyãítala, kter˘ nahradil ne-
mocného pÛvodnû ohlá‰eného Franti‰ka
Nedvûda, tû‰it se také mohli na vystoupení
J. A. Náhlovského, ale i na Fe‰áky nebo
YOYO Band. V‰ichni mûli také moÏnost
podnikat zajímavé v˘lety po okolí pfii letním
turistickém srazu a mûsto se stalo na jeden
den i centrem veteránÛ pfii Rallye Sachsen
Classic.
V‰echny tyto akce doplÀují investiãní pro-
jekty krásnolipské radnice a pfiispívají k napl-
nûní hesla jejího vedení, které zní: Krásná
Lípa – lep‰í místo pro Ïivot. (jf)

PROGRAM
Termín: 8. a 9. záfií 2006
Motto roku 2006:
„âeské ·v˘carsko dûtem“

Pátek 8. 9. 2006 
9.00 – 14.00 Ekologické zápolení ÏákÛ 9. tfiíd

·luknovského v˘bûÏku pod zá-
‰titou âSOP Thilia, NPâ· a OPS
â·

14.00 – 16.00 Hudebnû zábavné odpoledne
pro soutûÏící na námûstí s vy-
hlá‰ením v˘sledkÛ za úãasti Ja-
roslava Uhlífie a jeho programu
Hodina zpûvu

18.00 – 18.45 Veãerní setkání a poho‰tûní
pfiátel Krásné Lípy

19.00 – 21.30 Koncert „No Name pro âeské
·v˘carsko“ na námûstí v Krás-
né Lípû s pfiedskupinou UDG
(cena 190,- Kã v pfiedprodeji
a 250,- Kã na místû)
Souãástí koncertu bude:
Pfiedáni daru 250 000,- Kã do-
movu pro matky s dûtmi v Jifie-
tínû pod Jedlovou
Pfiedání v˘tûÏku charitativní
sbírky pravdûpodobnû Koje-
neckému ústavu v Rumburku
Pfiedání 2 ks notebookÛ te-
lesnû postiÏen˘m klukÛm:
Josef Petrovick˘ (dûtská obrna
- spolupracuje na Dâ·)
Mirek Kovaã (vozíãkáfi - Krásná
Lípa)

Sobota 9. 9. 2006
9.00 – 17.00 SoutûÏe pro dûti z M· a 1.

stupnû Z· o velk˘ zájezd
9.00 – 17.00 Ekojarmark – pfiedstavení eko-

logick˘ch v˘robkÛ, postupÛ,
aktivit a tradiãních v˘rob a po-
stupÛ, ukázky star˘ch fiemesel
na PraÏské ulici
(mincífi – v˘roba mincí s logem
akce, koÏené doplÀky, kováfi,
umûleck˘ kováfi, oplétaná ke-
ramika, sláma, su‰iny, ãajovna,
keramika, vy‰ívané doplÀky,
ko‰íky, malované sklo, dfievûné
hraãky, s˘rové speciality, kozí
s˘ry, eko v˘robky, bio produkty
a dal‰í)

9.00 – 17.00 V˘stava v kostele „Krásná Lípa
- mûsto pfiírody a lidí ve foto-
grafiích“

9.00 – 17.00 V˘stava dfievosochafiského
sympozia Thila 2006 (park
u MûÚ)

9.00 – 17.00 V˘stava modelÛ parních loko-
motiv v mûfiítku 1:40 (námûstí) 

9.00 – 17.00 V˘stava dfievûn˘ch loutek
arch. Cejnara (námûstí)

9.00 – 17.00 V˘stava MNNF
9.00 – 17.00 Ochutnávka vín
9.00 – 17.00 Prezentace v˘tvorÛ dûtí z DD

·lukovského v˘bûÏku na téma
„âeské ·v˘carsko – mÛj do-
mov“

11.00 – 15.00 Hlavní kulturní program na ná-
mûstí

11.00 – 12.00 Marimba Junior Club, 1. pfied-
stavení

12.00 – 13.00 Václav Upír Krejãí – pfiedsta-
vení pro dûti

13.00 – 14.10 Dûtská diskotéka Mirka Vaise

14.10 – 15.00 Marimba Junior Club, 2. pfied-
stavení

15.00 – 15.15 Vyhlá‰ení projektu a pravidel
Dny âeského ·v˘carska 2007

11.00 – 15.00 ZOO Dûãín se pfiedstavuje –
Dreamnight, dotykovky

10.30 – 10.45 Odhalení pamûtní desky v DD
- sbírka z roku 2005 a MNNF

11.00 - 17.00 V˘lety s prÛvodci do NP – ops
â·

Okruh Kyjovskou skalní stezkou - z Kyjova
cca 3 km, 1,5 h. Na trasu vyjíÏdí autobus: KL
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, z Kyjova vÏdy
v X.15 zpût

Kopec - Zadní Doubice - Horní splav / Obere
Schleuse - Hinterhermsdorf / Slavnost na We-
ifbergu - Zadní Doubice - Kopec - Mikulá‰o-
vice, 17 km, s renomovan˘m prÛvodcem,
jízdné na lodiãce v soutûsce Obere Schleuse
3 euro/os. Zaji‰tûní: mal˘m autobusem pro
cca 20 osob - v 11.00 z KL do osady Kopec,
v 17.00 odjezd zpût z Mikulá‰ovic /KL pfiíjezd
17.30/

Opaãnû nabídka pro Nûmce: odjezd v 11.30
z Kopce, autobus staví ve Vlãí Hofie, KL pfiíj.
11.50, zpût odj. 16.30, autobus staví ve Vlãí
Hofie, Mikulá‰ovice 17.00 pfiíjezd (odtud jdou
Nûmci do Hinterhermsdorfu)

V˘hry pro úãastníky soutûÏí:
OkamÏité - sladkosti
Tfiídní – 9. tfiídy – 30 vstupenek a koncert
M· a 1. a 2. tfiídy Z· – zájezd do zábavního
centra v SRN u Lipska

No Name v Krásné Lípû
V pátek 8. záfií vystoupí od 19 hodin na krás-
nolipském námûstí populární slovenská sku-
pina No Name s pfiedkapelou UDG. 
Koncert s názvem No Name âeskému ·v˘-
carsku je souãástí akce Svût pfiírody a lidí,
která je jednou z akcí projektu Dny âeského
·v˘carska.
Vstupenky na koncert No Name stojí v pfied-
prodeji 190 a na místû 250 Kã.
Pfiedprodej vstupenek je zaji‰tûn˘ na Interne-
tov˘ch stránkách: www.ticketart.cz, vstu-
penky jsou v prodeji také v informaãních stfie-
discích v Krásné Lípû, Rumburku a Varnsdorfu
a v poboãkách cestovních kanceláfií CK Po-
hoda a CK Hu‰áková.
BliÏ‰í informace o koncertu: 
www.dnyceskehosvycarska.cz, 
www.krasnalipa.cz (jf)

Slavné a oblíbené dûtské písniãky, jak˘mi
jsou napfi. Není nutno, Dûlání, Severní vítr
nebo KdyÏ se zamiluje kÛÀ zazní v pátek 8.
záfií od 14 hod. na krásnolipském námûstí.

V rámci akce Svût pfiírody a lidí zde vy-
stoupí se sv˘m hudebnû zábavn˘m progra-
mem populární hudební skladatel Jaroslav
Uhlífi. Cel˘ koncert je zcela zdarma a organi-

zátofii akce zvou v‰echny, ktefií si také myslí,
Ïe „nemít prachy - nevadí, nemít kamarády
- vadí,“ aby si pfii‰li zazpívat a zaÏít pohodo-
vou atmosféru, která tento program vÏdy
provází.

BliÏ‰í informace o koncertu : www.dnyces-
kehosvycarska.cz, www.krasnalipa.cz (jf)

Hodina zpûvu s Jaroslavem Uhlífiem



Tentokrát kupodivu zázraãnû prozáfien˘ slun-
cem byl v pofiadí jiÏ tfietí roãník turnaje v pláÏo-
vém volejbalu, kter˘ se uskuteãnil za podpory
mûsta Krásná Lípa ve sportovním areálu dne
19. 8. 2006. Pfiipraveno utkat se o putovní pohár
bylo 11 smí‰en˘ch dvojic z Krásné Lípy, Mikulá-
‰ovic a Rumburku, které s úsmûvy na tváfii a s
pln˘mi silami zaãaly boj o prvenství. Systém hry
byl tentokrát urãován dÛmysln˘m pavoukem,
kdy v˘hra posunovala hráãe dál do bojÛ, pfií-
padná prohra i v opravném kole hráãe ze hry
vyfiazovala. Zdánlivû rychl˘ prÛbûh hry, kter˘
pavouk nabízel, se v‰ak zvrtnul do opravdu
pfiekvapivého v˘voje turnaje, kdy nûkteré dvo-
jice postupovaly pomalu pfies opravné zápasy
k dal‰ímu stupínku, zatímco jiní hladce pro‰li
a ãekali na své budoucí soupefie. Beach volej-
bal mûl i své diváky a napínavé finále se ode-
hrálo aÏ v pozdním odpoledni.
Památku v podobû pohárÛ a zápis na putov-
ním poháru získali:

1. Radim ·imek (Lbc) a Katka Marhanová (KL)
Poháry a ceny za dal‰í místa si odnesli:

2. Josef Drobeãek (KL) a Martina Hoffma-
nová (Rbk)

3. Jifií Podhorsk˘ (KL) a Milu‰ka Podhorská (KL)
„Bramborová medaile“ patfiila teamu:

4. Miroslav ·ediv˘ (KL) a Dá‰a Koubská
(KL)

Novinkou turnaje bylo ocenûní nejlep‰ího
hráãe turnaje, kter˘ si odnesl domÛ originální
pohár. Letos ho po zásluze získala Míla 
Podhorská za velmi obûtavé v˘kony.

Je tfieba také podûkovat sponzorÛm ,kte-
r˘mi byli: D¤EVOV¯ROBA Petr Hodboì Vlãí
Hora, DLAÎBY A OBKLADY Stanislav Bolek a Jo-
sef Chudoba, TIPSPORT Krásná Lípa.

V neposlední fiadû patfií dík také mûstu
Krásná Lípa, které poskytlo zázemí v podobû
pláÏového kurtu, a obsluze areálu, která se
o nás v‰echny dobfie starala.

Pfiání, aby se tento turnaj zaãal dostávat do
povûdomí vefiejnosti, se zaãíná pomalu naplÀo-
vat, a my vûfiíme, Ïe pfií‰tí roãník bude mít ne-
jménû stejnû úãastníkÛ a dobfie zvládnutou orga-
nizaci, jak jiÏ k turnaji firmy GPJ Tomá‰ Jakl patfií.
Dûkujeme za pûkné sportovní záÏitky.

Za úãastníky turnaje napsala D. Lehoczká

Nové turistické orientaãní znaãení v nûkolika
obcích, prÛvodce po vyhlídkách âeského
·v˘carska, katalog ubytovatelÛ, ale i ekopo-
radny, zelen˘ telefon pro poskytování odpo-
vûdí na otázky laické vefiejnosti jak nakupovat,
bydlet, prát, tfiídit odpad ‰etrnû k pfiírodû - to
v‰e realizuje a pfiipravuje obecnû prospû‰ná
spoleãnost âeské ·v˘carsko prostfiednictvím
fondÛ Evropské unie proto, aby zkvalitnila
sluÏby náv‰tûvníkÛm a obyvatelÛm v oblasti
udrÏitelné spotfieby a ‰etrného cestovního ru-
chu s maximálním ohledem na zachování
ãistého Ïivotního prostfiedí. „Spoleãnost âeské
·v˘carsko se vedle rozvoje cestovního ruchu
v tomto regionu také intenzivnû zapojí v rámci
nového projektu UdrÏitelná spotfieba v âes-
kém ·v˘carsku do zkvalit-
nûní poradensk˘ch sluÏeb
v oblasti ochrany spotfiebi-
tele,“ fiekla Jana Matrková,
koordinátora ekoporaden-

sk˘ch sluÏeb ze spoleãnosti âeské ·v˘carsko.
Konkrétnû to znamená, Ïe zlep‰í ekoporaden-
ské sluÏby, které jiÏ poskytují na pûti informaã-
ních stfiediscích v regionu, také prostfiednictvím
telefonu a internetové poradny. Na podzim
vytvofií na sv˘ch informaãních stfiediscích eko-
koutky vybavené informaãními materiály
a vzorky ‰etrn˘ch v˘robkÛ a uskuteãní masivní
informaãní kampaÀ. V rámci projektu pro-
bûhne také fiada semináfiÛ a soutûÏí pro vefiej-
nost, ale samozfiejmû pÛjdeme vzorem i my
sami a zlep‰íme spotfiebitelské chování pfiímo
uvnitfi na‰í organizace vãetnû získání environ-
mentálního auditu.

Dana ·tefánková, 
âeské ·v˘carsko o. p. s.

âeské ·v˘carsko - pro lidi 
a pfiírodu…
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3. roãník turnaje
O pohár GPJ 
v pláÏovém 
volejbalu

U nového domu infocentra na námûstí pro-
bíhají práce na vrtání devíti vrtÛ hlubok˘ch
sto deset metrÛ, které umoÏní dÛm vytápût
anebo chladit.

Na závûr leto‰ního srazu na‰ich motocyklÛ
âechie-Böhmerland nám pfiijel zazpívat Jo-
sef Zíma a byla to pfiíjemná hodinka.

Josef Zíma nakonec nejel do domova dÛ-
chodcÛ, ale s obyvateli na‰ich domÛ s peão-
vatelskou sluÏbou strávil pfiíjemné poledne.

Vítûzové turnaje Katka Marhanová a Radim
·imek.

Na sídli‰ti u nového domu s peãovatelskou
sluÏbou se dokonãuje nové parkovi‰tû pro
cca 20 automobilÛ.

Pronajmu objekt v Krásném Buku - velikost cca 500 m2, 
samostatn˘ byt 3 + 1, 5 zafiízen˘ch dílen, 2 kanceláfie. 
Tel.: 603 448 555

Inzerce


