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Je tu konec dalšího roku, a tak všichni trochu bilan-
cujeme, každý osobně své prožitky a třeba také naše 
společné soužití v našem městě. 

Jistě si vzpomeneme na věci nepříjemné i na ty, 
které nám dělají radost. 

Společně jsme v našem městě zažili v posledních 
dvanácti měsících mnoho příjemných chvil, zlepšili 
alespoň část našeho města. Malý výčet těch letoš-
ních akcí a realizovaných staveb si můžete připome-
nout v následujících stranách tohoto Vikýře. Věřím, 
že většina těch změn byla pozitivních a užitečných.

Rád bych na tomto místě připomenul, že toho 
všeho by nebylo možné dosáhnout, kdyby u nás 
neexistovala elementární shoda a vstřícné jednání 
zastupitelstva, komisí, kdyby nepomáhala a sama 

neusilovala o některé aktivity řada našich spolků 
a občanů. 

Za to bych chtěl alespoň takto na konci roku velmi 
poděkovat všem, kteří se na výše uvedených a jiných 
úspěších ve městě jakkoliv podíleli, a také všem, kte-
ří nevytváří nepříjemnou atmosféru ostatním. 

Vážení spoluobčané, přátelé,
dovolte mi, abych vám všem jménem zastupitelů 
a pracovníků města popřál příjemné a klidné prožití 
vánočních svátků a alespoň trochu pohody v násle-
dujících dnech. 
Hodně štěstí a zdraví i životního optimismu, jakož 
i pár dobrých přátel Vám nejen pro příští rok přeje 

Váš starosta Zbyněk Linhart 
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Celé pûtiny práceschopn˘ch obãanÛ Krásné
Lípy se dot˘ká problém nezamûstnanosti. V létû
je to pod dvacet procent, v zimû nûco pfies.
V reáln˘ch ãíslech je to problém více neÏ ãtyfi
stovek spoluobãanÛ, potaÏmo mnoha stovek
dotãen˘ch rodin.

Je nezpochybnitelné, Ïe hlavní úkoly v boji
proti neklesající nezamûstnanosti musí plnit stát.
Dosud jím pouÏívané nástroje, aÈ jiÏ diskutabilní
investiãní pobídky ãi dotování v˘stavby rÛzn˘ch
prÛmyslov˘ch zón, nebo podpÛrné programy
realizované prostfiednictvím úfiadÛ práce, Ïád-
nou zásadní zmûnu nepfiinesly. I pfiesto Krásná
Lípa programy Úfiadu práce Dûãín naplno vyuÏí-
vala a vyuÏívá. AÈ jiÏ to byly klasické vefiejnû pro-
spû‰né práce ( tzv. vépépéãka), ãi zfiizování
spoleãensky úãeln˘ch míst nebo podpÛrné pro-
gramy pro dlouhodobû evidované uchazeãe
o práci. Ve vyuÏití tûchto moÏností jsme stále
v rámci okresu, ale i kraje, nejaktivnûj‰í.

Po vstupu na‰í zemû do EU se otevfiely nové,
sice sloÏité, moÏnosti v aktivní politice zamûstna-
nosti i pro mûsta a dal‰í subjekty. Prostfiednictvím
rÛzn˘ch evropsk˘ch fondÛ je moÏné získávat,
prostfiednictvím vlastních projektÛ, zajímavé ob-
jemy finanãních prostfiedkÛ. V tûchto fondech
je penûz pfiipraveno relativnû dost.

Na‰e mûsto opût zareagovalo velmi rychle
a mezi prvními v republice získalo pfied rokem
a pÛl 30 mil. korun z Evropského sociálního
fondu, na vybudování Komunitního centra âes-
kého ·v˘carska (KCâ·). Velkou v˘hodou je
100% financování projektu z vnûj‰ích zdrojÛ, není
tedy nutná Ïádná vlastní spoluúãast, nev˘ho-
dou v‰ak nadále zÛstává opoÏdûné zpûtné pro-
plácení v˘dajÛ a ohromná administrativa.

Komunitní centrum v souãasnosti nabízí, pro-
stfiednictvím rekvalifikaãních kurzÛ, více neÏ 50
klientÛm moÏnost zv˘‰it si kvalifikaci a tím i zlep‰it
své ‰ance pfii budoucím uplatnûní na trhu

práce. Podstatnou, pro mûsto velmi dÛleÏitou,
sloÏkou rekvalifikace je i odborná praxe. Tu si kli-
enti po dobu celého roku odpracovávají v na-
‰ich mûstsk˘ch zafiízeních. Vût‰ina v Technick˘ch
sluÏbách, ty je vidût ve mûstû nejvíce. Nûktefií
pracují na sportovním areálu, mÛÏete se s nimi
potkat i v na‰ich domech s peãovatelskou sluÏ-
bou ãi v kulturním domû, v T-klubu.

Vedle rekvalifikací KCâ· nabízí jazykové a po-
ãítaãové kurzy, rÛzné poradenství a asistenci.
Jeho sluÏeb vyuÏívá více neÏ dvû stovky obãanÛ
mûsta. Mezi nimi matky na matefiské dovolené,
zdravotnû postiÏení, dÛchodci.

ZároveÀ je v prÛbûhu roku ve spolupráci s Úfia-
dem práce Dûãín mûstem zamûstnáno více jak
30 dal‰ích nezamûstnan˘ch. V souãasnosti tedy
aktivnû podporujeme a zamûstnáváme více jak
80 lidí.

Organizaãní a administrativní zaji‰tûní tûchto
aktivit je pro Mûstsk˘ úfiad velmi nároãné. A to
ani nemluvû o byrokracii spojené s financová-
ním z fondÛ EU. Pfiesto se pfiipravují dal‰í projekty,
aby byla zaji‰tûna návaznost tûch stávajících.

Pfiípadné zv˘‰ení poãtu zapojen˘ch obãanÛ
je v‰ak problematické a naráÏí minimálnû na
dva limity. Tím prvním jsou organizaãní moÏnosti
Mûstského úfiadu, pfii takto velkém poãtu za-
mûstnávan˘ch lidí. Druh˘m, podstatnûj‰ím limi-
tem, je omezen˘ poãet zájemcÛ o tento zpÛ-
sob pomoci a podpory. ¤ada evidovan˘ch
uchazeãÛ nemá o skuteãnou práci zájem. Na
pûknû vycpaném pol‰táfii sociálních dávek se
jim spokojenû dfiíme. Jak˘koli oficiální pfiíjem jim
krátí nárok na nû a navíc se musí brzy ráno
vstávat. Ale tady musí pomoci stát a zmûnit
zdeformované prostfiedí a zv˘‰it motivaci této
skupiny nezamûstnan˘ch.

Pro ty aktivní, odhodlané se svou nelehkou si-
tuací bojovat, je pfiipravena pomocná ruka.

(J. Koláfi)
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Dvojí pomoc, lidem a mûstu

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
v úter˘ 17. fiíjna

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

Pfiedvolební sliby
nás vyjdou
draho … ! 

Nová síÈ kvalitních komunikací zaãne zane-
dlouho slouÏit obyvatelÛm a náv‰tûvníkÛm
Krásné Lípy. PfiibliÏnû tfii kilometry asfaltov˘ch
silnic budou slouÏit nejen chodcÛm a cyklis-
tÛm, ale napfiíklad také stále oblíbenûj‰ímu
jeÏdûní na koleãkov˘ch bruslích. Centrem
nov˘ch "silniãek" se stane tzv. komunikaãní
kfiíÏ u nedávno zrevitalizovaného rybníka
Cimrák, kde se v‰echny zmiÀované komuni-
kace "scházejí." Souãástí tohoto "kfiíÏe" je také
zcela nov˘ velk˘ odpoãinkov˘ altán, po-

dobn˘ dal‰ím dvou, v mûstském parku a ve
Sportovním areálu âeského ·v˘carska. Nové
cyklostezky vedou právû od tohoto areálu
k fotbalovému hfii‰ti a od nyní rekonstruova-
ného budoucího Centra sluÏeb v blízkosti ná-
mûstí aÏ na "v˘padovku" na Prahu.

Nové komunikace v Krásné Lípû

Pfied pár mûsíci jsem mûl moÏnost mluvit
chvíli v klidu s Milo‰em Zemanem. O aktivi-
tách na‰eho mûsta v realizaci nejrÛznûj‰ích
investiãních i neinvestiãních projektÛ a vy-
soce nadprÛmûrném zamûstnávání nûkte-
r˘ch cílov˘ch skupin jiÏ trochu vûdûl od na-
‰eho spoleãného pfiítele. ¤íkal jsem mu, Ïe
by bylo potfieba, aby vláda dala daleko
více úãelovû vázan˘ch penûz obcím na
zamûstnávání nezamûstnan˘ch a ulehãila
obecnû zamûstnávání lidí (ostatnû jak také
v‰echny vlády proklamují). Vût‰ina lidí po-
tfiebuje pfiedev‰ím pfiimûfienou práci za ro-
zumn˘ v˘dûlek. Ne prioritnû dostávat jen
jakési „sociální“ dávky, ãi spí‰e „sociální“
dáreãky pro vyvolené. Rodit dûti pro pe-
níze je katastrofou. K mému údivu jsme se
na vût‰inû souvisejících názorÛ shodli. Mys-
lel jsem, Ïe ta shoda nebyla od pana Ze-
mana tak úplnû upfiímná. Vyvedl mû v‰ak
z toho podezfiení pfiedminul˘ t˘den, kdyÏ
pro noviny fiekl, Ïe fiada tzv. sociálních v˘-
dajÛ státu, zvlá‰tû tûch narychlo pfiijat˘ch
pfied volbami, je zhovadilost a Ïe pfiedvo-
lební rozdávání bylo nadbyteãné a bude
nás v‰echny stát dal‰ích 50 miliard dluhÛ.
Co by za to bylo uÏiteãn˘ch vûcí … ! Ales-
poÀ nûkdo, kdo má makroekonomick˘
pfiehled fiekne, jak se vûci mají. 

·koda, Ïe aÏ tehdy, kdyÏ si pravdu mÛÏe
dovolit a nejde mu aktuálnû jen o hlasy
voliãÛ. (Zbynûk Linhart)

Jedna ãást nové stezky vede od Cimráku
k Centru sluÏeb (domu chovatelÛ) a vyústí na
námûstí. 
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Vážení spoluobčané, přátelé!

Příští číslo Vikýře vyjde  
v úterý 9. ledna 2007

Letošní rok byl v životě Krásné Lípy v mnohém re-
kordní. Díky obrovským dotacím nejen z EU hospo-
dařilo město s největším rozpočtem ve své historii. 
Za evropské, státní i městské peníze se v ulicích celý 
rok staví a buduje, máme nové domy na náměstí 
i na sídlišti, zrekonstruovanou tělocvičnu i s novou 
přístavbou, hřiště na dokončeném sportovním 
areálu je zakryté nafukovací halou, napříč měs-
tem vedou nové komunikace, sbíhající se u rybníka 
Cimrák, okolím města prochází naučná stezka, byla 
dokončena rekonstrukce městského parku, v ulicích 
je nová zeleň, na lampách visí od jara do podzimu 
květináče s převislými květinami, základní škola 
se neustále modernizuje a v samém středu města 
je před dokončením rekonstrukce bývalého domu 
chovatelů. V plném proudu je zároveň příprava 
dalších investičních projektů včetně rekonstrukce 
náměstí nebo stavby nové sportovní haly vedle 
školy. Kromě investic žila „Lípa“ letos opět i sportem 
a kulturou včetně velikých koncertů na náměstí.

Mnohé se povedlo, ale mnohé je ve městě stále 
nedokonalé, některé služby čekají na objevení, jiné 
na zlepšení, ať už jde o nabídku pro návštěvníky 
nebo obyvatele. Také ekonomická, sociální a bez-
pečnostní situace občanů Krásné Lípy přímo volá 
po zlepšení, ale není prostě v silách města suplovat 
politiku státní a dokud neskončí doba „čím víc dětí 
– tím víc peněz na cokoliv“, nezmění se vůbec nic. 
Město se snaží pomáhat svým občanům tím, že bu-
duje zázemí pro jejich život a práci nebo podnikání, 
zbytek je opravdu jen na nás samotných…

Jan Fiala

Dvanáct
krásnolipských 

měsíců

Unikátní operaci pokácení vzrostlého stříbrného 
smrku, provedenou za pomoci jeřábu firmy Deus
Varnsdorf, provedli pracovníci našich technických 
služeb. Stříbrný smrk, který od 12. prosince zkráš-
luje Křinické náměstí, nejprve „létal vzduchem“ na 
Doubické ulici, ale nakonec byl traktorem 
převezen na své místo, instalován a za-
jištěn proti pádu. Vánoční strom daroval 
obyvatelům a návštěvníkům města pan 
Günter Johne z Krásné Lípy, kterému za to 
patří poděkování nás všech. Vánoční stří-
brný smrk zdobí Krásnou Lípu jak ve dne 
svou přirozenou krásou, tak i ve večerních 
hodinách díky poutavému osvětlení, kte-
ré opět nainstalovali a zajistili „naše tech-
nické“. Toto osvětlení nyní ještě umocňuje 

nasvícenou fasádu nového centra služeb a spolu 
s dalšími vánočními světly na sloupech veřejného 
osvětlení, v oknech, na domech i mezi domy ve 
městě se stará o tu správnou atmosféru, již nejlépe 
vyjadřuje přání „Pokoj lidem dobré vůle.“  (jf )

Vánoční strom létal vzduchem
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Letošní rok byl v mnohém velmi specifický a ná-
ročný pro celé město, především co se rozsahu rea-
lizovaných aktivit týká. Investičních, neinvestičních, 
společenských, kulturních i mnohých dalších.

Mimořádným rokem byl i pro oblast tvorby měst-
ské zeleně. K tradičně svépomocí provedeným 
menším akcím přibyly v průběhu roku i další, doda-
vatelsky realizované zakázky.

Naši zahradníci proměnili k nepoznání během 
roku několik zanedbaných ploch.

Především je nově upraven prostor u vlakového 
nádraží. Neošetřovaná plocha, která nebyla dob-
rou vizitkou pro první setkání návštěvníka či turis-
ty s městem, má dnes zcela novou podobu. Nové 
výsadby, veřejné osvětlení, trávník, lavičky – vše je 
dnes již v „krásnolipském standardu“.

Proměnou prošla i tři prostranství na Varnsdorf-
ské ulici – parkoviště u potravin, odstavná plocha 

před viaduktem a tzv. parčík u Houfka. Místa, okolo 
kterých se léta chodilo, byla zarostlá, stávala se od-
kladištěm odpadků. 

Vlastními silami bylo také na jaře upraveno okolí 
nového domu s pečovatelskou službou. Realizova-
né úpravy celkově již jen podtrhly pozitivní dojem 
z moderní, pěkně provedené a nejen pro naše seni-
ory důležité stavby.

V rámci projektu Centrum Českého Švýcarska 
I byla ozeleněna zbývající část sportovního areálu 
a celá nově vybudovaná cyklostezka. Areál jsme 
ozeleňovali svépomocí, cyklostezku specializovaná 
firma.

V podzimních měsících byla dokončena i největší 
dosavadní investice v oblasti městské zeleně – re-
konstrukce městského parku. V jarních měsících se 
vše již jen doladí, doinstalují se některé drobné prv-
ky a park bude bezezbytku sloužit veřejnosti.

Souběžně na podzim proběhla i výsadba nové, 
přes půl kilometru dlouhé aleje na Kamenné Horce. 
V sumě je to několik desítek nových stromů, stovky 
trvalek, tisíce keřů.

I při tomto letmém ohlédnutí je patrné, že se po-
dařil pořádný kus práce, který je, obzvlášť u zeleně, 
investicí do budoucna.  J. Kolář

Nejnovější sportovní areál v Českém Švýcarsku
Na místě, kde v současnosti stojí bezesporu nej-

modernější sportovní areál v regionu, panoval ve 
dvacátých letech minulého století ruch zcela jiné-
ho ražení. V sousedství skleníků blízké Hielleho vily 
(zvané dnes ,,zámeček“) stály malé dílny, ve kterých 
montoval motocyklový nadšenec a chráněnec 
krásnolipského mecenáše K. Dittricha Albin Hugo 
Liebisch unikátní, přes dva metry dlouhé moto-
cykly Čechie-Böhmerland. Ještě před vypuknutím 
druhé světové války se výroba motocyklů přestě-
hovala do nedalekých Kunratic a prostory za tělo-
cvičnou sloužily později, po vysídlení německého 
obyvatelstva, jako neudržované škvárové hřiště 
s rozpadajícími se kůlnami.

„ Přibližně od roku 2003 se začala reálně rýsovat 
možnost vybudování moderního sportovního areá-
lu v těchto místech a po úspěšném získání potřeb-
ných prostředků z fondů EU i státního rozpočtu ČR 
byla zahájena samotná výstavba,“ říká starosta Krás-
né Lípy Zbyněk Linhart a dodává, že z bývalých dílen 
A. H. Liebische vyrostl bufet se sociálním zařízením, 
hned vedle něj hřiště na minigolf, opodál byly po-
staveny tenisové kurty s antukou i umělou trávou 
a nechybělo ani vybudování hřiště na beachvolej-
bal. Toto vše bylo zhotoveno v letech 2003 až 2004. 
O rok později přibylo další hřiště se dvěma kurty, za-
krytými na zimu nafukovací halou. V letošním roce 
byl areál dokončen přestavbou tělocvičny včetně 
přístavby kanceláře správce se zázemím, sociálním 
zařízením a bytem v prvním patře. „Letos byly v are-

álu vybudovány také např. malá i velká desetimet-
rová lezecká stěna, dokončena byla trampolína, dět-
ská lanovka a přibylo piknikové posezení s grilem 
i altánem,“ vyjmenovává Zbyněk Linhart.

K dispozici je tak nyní i s areálem Hauserka osm hřišť 
s různými povrchy, nafukovací hala s tělocvičnou, spr-

chy, šatny, toalety, občerstvení i půjčovna sport. vy-
bavení. Ve Sportovním areálu Českého Švýcarska lze 
provozovat např. tenis, volejbal, nohejbal, košíkovou, 
minigolf, lezení na stěně, minikopanou, stolní tenis 
nebo aerobic. Otevřeno je sedm dní v týdnu od časné-
ho rána až do pozdních večerních hodin. (jf )

Práce na městské zeleni v letošním roce

Rok 2006 je přelomový rok v histo-
rii městského parku v našem městě. 
Park, založený na přelomu 19. a 20. 
století, se letos dočkal celkové rekon-
strukce, která si vyžádala částku přes 
6 mil. Kč. Tyto finanční prostředky se
radnici podařilo získat ze státního 
fondu životního prostředí. Park byl 
bohužel od konce druhé světové vál-
ky zcela zanedbáván, některé vzácné 
dřeviny zcela zmizely, další náletové 
keře a stromy změnily strukturu par-
ku, bývalé rybníčky a meandrující 
potůčky byly zaneseny a zničena 
byla i architektonická chlouba par-
ku, novorenesanční hrobka rodiny 
krásnolipského mecenáše a průmy-
slníka Carla Dittricha z roku 1899. Při 
náročné rekonstrukci, kterou podle 

projektu Karla Hieka vedl Jan Kolář, 
byla obnovena většina původních 
architektonicky krajinářských řešení 
(cesty, chodníčky, potůčky, rybníček), 
vysazeny byly stovky nových stromů 
a tisíce keřů, park byl osázen novými 
lavičkami, přibylo osvětlení, altán 
i dřevěné plastiky, vzešlé ze dřevo-
sochařského sympozia. „Celá rekon-
strukce trvala přes dva roky a poda-
řilo se nám obnovit strukturu parku 
a vybudovat příjemné místo na do-
hled od centra města.“ říká tajemník 
MěÚ Krásná Lípa a realizátor celé 
rekonstrukce, Jan Kolář. Zároveň do-
dává, že nyní probíhají také jednání 
o záchraně hrobky C. Dittricha i s uni-
kátní kotelničkou v její blízkosti.

(jf )

Městský park začal psát
novou historii
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V letošním roce přibylo v našem 
městě přes dva kilometry zcela no-
vých a kvalitních asfaltových ko-
munikací, které slouží jak chodcům 
k procházkám, tak i cyklistům a ,,inlaj-
nistům“ k jejich volnočasovému vyži-
tí. ,,Celý systém cyklostezek směřuje 
k tzv. komunikačnímu kříži u rybníka 
Cimrák, kde je odpočinkový altán 
s informačními tabulemi a odkud lze 
vyrazit čtyřmi směry, k náměstí, ke 
sportovnímu areálu, k výpadovce na 
Prahu nebo přes městský park smě-
rem k fotbalovému hřišti,“ říká staros-
ta Zbyněk Linhart. Nové cyklostezky 
byly v našem městě vybudovány 
během letošního roku a fakticky do-

končovány jsou v těchto dnech. Měří 
celkem 2,1 kilometru, po celé délce 
mají asfaltový povrch, kromě jedné 
krátké části mají třímetrovou šířku 
a včetně doprovodných laviček, altá-
nu a ozelenění stály i s DPH 12 mili-
onů korun.

Z informačních tabulí umístěných 
na altánu u Cimráku a u nového 
domu na náměstí se návštěvníci 
dozví vše o cyklostezkách v okolí 
města, zajímavých turistických cílech 
a naleznou zde také mapy města 
i okolí včetně území Národního par-
ku České Švýcarsko. Instalace těchto 
tabulí a nového informačního systé-
mu proběhne na jaře 2007. (jf)

Cyklostezky v Krásné Lípě

Dům Českého Švýcarska
Na Křinickém náměstí v Krásné Lípě 

vyrostl během roku 2006 zcela nový 
dům, který se po dokončení stane 
opravdovým magnetem návštěvníků 
našeho regionu. 

Téměř všichni Krásnolipští pamatují 
v těchto místech autobusovou za-
stávku, ale ještě přibližně do poloviny 
minulého století zde stála zástavba 
městských domů, a tak se nyní cca po 
šedesáti letech v podstatě přibližu-
jeme původnímu stavu, samozřejmě 
v poněkud odlišné podobě moderní 
budovy. Samotný počátek stavby je 
spojen s úspěšným získáním finanč-
ních prostředků ze strukturálních 
fondů EU i rozpočtu ČR na projekt 
Centrum Českého Švýcarska, jehož je 
tento dům podstatnou součástí. První 
„kopnutí“ do země se tak odehrálo na 
podzim 2005 a hotovo by vše mělo 
být v polovině příštího roku.

Po svém dokončení nabídne bu-
dova návštěvníkům mnohé služby, 
v přízemí bude expozice Českého 
Švýcarska a velké informační centrum 
s možností občerstvení pomocí auto-
matů, v suterénu bude kromě zařízení 
pro moderní technologie vytápění 
(tepelné čerpadlo, solární energie) 
i digitálně vybavená učebna. V prv-
ním patře bude vzdělávací středisko 
s učebnami, studovnou a knihovnou, 
další poschodí bude sloužit jako zá-
zemí o. p. s. České Švýcarsko a budou 
zde i pokoje pro účastníky různých 
vzdělávacích programů. 

V současné době finišují práce na
venkovních částech objektu i okolí 
a realizují se stavební interiérové čin-
nosti, zároveň se také např. připravuje 
podoba interaktivní expozice České-
ho Švýcarska s funkční jezevčí norou 
nebo lososím přechodem. 

„Projít maketou Pravčické brány, 
která bude počátkem celé expozice, 
bychom poprvé mohli někdy v létě 
příštího roku.“ říká Zbyněk Linhart, sta-
rosta Krásné Lípy. Celá stavba si včetně 

stometrových vrtů, solárních panelů, 
celého zařízení a vybavení i s DPH 
vyžádá přibližně 60 milionů korun, 
přičemž v současné době jsou hotovy 
práce za cca 40 milionů. (jf)

Centrum služeb Českého 
Švýcarska

Mnozí z krásnolipských obyvatelů 
si jistě vzpomenou na výstavy králíků 
a domácí drůbeže v tzv. domě chova-
telů v Pražské ulici vedle Křinického 
náměstí. Někteří z našich starších spo-
luobčanů si možná ještě pamatují na 
dobu, kdy budova sloužila k původ-
ním účelům jako koželužná továrna, 
která svou činnost ukončila okolo 
poloviny minulého století. Po roce 
1989 skončila doba výstav slepic a pa-
poušků, nějakou dobu se zde ještě 
konaly diskotéky, ale celkově budova 
nezadržitelně chátrala. Tento stav se 
změnil až v letošním roce, kdy začala 
komplexní rekonstrukce budovy, hra-
zená z dotací EU i státního rozpočtu 
ČR v rámci rozsáhlého investičního 
projektu Centrum Českého Švýcarska.

V rámci této rekonstrukce vznik-

ne v budově např. galerie, kavárna 
nebo slušná pivnice, posilovna, sau-
na, solárium, masáže, kluby pro vol-
ný čas a také ubytovna pro návštěvy 
a účastníky různých školení a semi-
nářů. ,,Centrum služeb by se v bu-
doucnu mohlo stát jakýmsi domem 
volného času, který se stane součástí 
celého relaxačního komplexu spolu 
se sportovním areálem, kulturním 
domem, altány v parku nebo amfi-
teátrem u kina,“ říká místostarosta 
města Jan Fiala.

Celá rekonstrukce stála zatím cca  
27 milionů včetně DPH a zachovány při 
ní zůstaly i některé zajímavé historické 
prvky, jakými jsou např. původní pís-
kovcové obklady nebo unikátní cihlové 
klenby v přízemí bývalé továrny.

(vik)
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Köglerova naučná stezka Krásnolipskem
Víte, kde si můžete v našem okolí 

zahrát na xylofon, prohlédnout milíř, 
projít bosou nohou hmatovou ces-
tu nebo spočítat letokruhy stromů? 
Odpověď na tyto otázky je díky pro-
jektu Centrum Českého Švýcarska 
jednoduchá. V letošním roce byla 
dokončena a slavnostně otevřena 
obnovená Koglerova naučná stezka 
Krásnolipskem, jejíž výstavba byla 
kompletně hrazena z prostředků 
zmíněného projektu. Při rekonstruk-
ci naučné stezky vycházeli stavební-
ci z podkladů původní vycházkové 
cesty Rudolfa Köglera, otevřené 
v roce 1941.

Krásnolipský rodák Rudolf Kögler 
pracoval celý život v textilním prů-
myslu, ale jeho hlavní zálibou byla 
příroda. Na zahradě svého domu 
v Zahradách vybudoval unikátní 
geologickou mapu a později vytyčil 
také zmíněnou trasu. Po druhé svě-
tové válce stezka bohužel zanikla 
a po různých pokusech se její ob-

novení podařilo až současné radnici 
v Krásné Lípě. Cesta začíná nově na 
krásnolipském náměstí, přes měst-
ský park dovede návštěvníky na 
Vápenku, kde se připojí k tzv. Lužic-
kému přemyku, který sleduje až do 
Kyjova. Přes Kyjovské skalní vyhlídky 
a hrádek pokračuje trasa až na vrchol 
Vlčí hory, vede dál do Zahrad ke zmí-
něné geologické mapě a odtud se 
přes zříceninu hradu Krásný Buk 
vrací do Krásné Lípy. Naučná stezka 
je po celé své trase doplněna také 
o zajímavé interaktivní prvky, kromě 
výše zmíněných ještě např. dřevěný 
herbář a mnohé další. Náklady na re-
konstrukci stezky si vyžádaly téměř 5 
milionů korun včetně DPH, přičemž 
s její realizací krásnolipské radnici 
pomáhali např. potomci R. Köglera, 
mnozí dobrovolníci i instituce. Na 
závěr zbývá jen dodat, že průvodce 
a mapu stezky zakoupí zájemci v in-
formačním centru Českého Švýcar-
ska na náměstí v Krásné Lípě. (jf )

Dům s pečovatelskou službou
První DPS byl ve městě otevřen v ro-

ce 2001 a po pěti letech k němu letos 
přibyl „mladší bratr“. Na jeho stavbu 
poskytlo finanční dotaci ministerstvo
pro místní rozvoj, vyšla na 25,5 mili-
onů korun včetně DPH a provedla ji 
krásnolipská stavební firma Demos.

V těchto dnech se obyvatele míst-
ních domů s pečovatelskou službou 
mohou těšit mimo jiné na cyklus 
komorních předvánočních koncertů. 
Během dvou adventních nedělí zde 
zazní hudba v podání Kláry Brabní-
kové a Martina Vosátky, resp. Aleny 
a Petra Smetanových.

V předvánoční čtvrtek 21. 12. 2006 
pak krásnolipským seniorům zazpívá 
dětský pěvecký sbor pod vedením 
Heleny Doudové.

Cyklus koncertů navazuje na před-
vánoční setkání, na nichž si obyvatelé 
domů zhotovili adventní věnce a dal-
ší drobné vánoční dekorace.

„V našich domech s pečovatelskou 
službou žije téměř stovka seniorů. Je 
naší snahou zapojovat je do dění ve 
městě a nabízet jim různé alternativy 
k aktivnímu využití volného času“, říká 
Jan Kolář, tajemník Městského úřadu 
v Krásné Lípě, a doplňuje. „S velmi 
dobrým ohlasem se setkala například 
zářijová návštěva populárního Jose-
fa Zímy, vítány jsou ale i další menší 
akce. Pro polovinu z našich seniorů 
jsou navíc letošní Vánoce velmi mi-
mořádné – poprvé je tráví v novém 
domě, který jsme pro ně koncem jara 
otevřeli.“  (jf )

Originální výstava JAPONSKÉ FRAGMENTY v Krásné Lípě
Obecně prospěšná společnost 

České Švýcarsko si Vás dovoluje 
pozvat  na výstavu s názvem Ja-
ponské fragmenty, která probíhá od  
20. listopadu 2006 a potrvá až do  
31. ledna 2007 v galerii Českého Švý-
carska v Krásné Lípě. Výstava byla 
oficiálně zahájena 5. prosince slav-
nostní vernisáží za účasti  autorky 
fotografií Kláry Mrkusové, paní Pavly
Topolánkové,  starosty města Krásné 
Lípy Zbyňka Linharta, zástupců Čes-
ko-japonské společnosti  a dalších  
hostů. V rámci vernisáže proběhla  
ukázka přípravy a ochutnávka tra-
dičního obřadního japonského čaje 
MACCHA, který byl podáván účast-
níkům vernisáže z rukou japonské 
obsluhy  v kimonu.

„Galerie Českého Švýcarska se 
tématicky nechce vymezovat pou-
ze na tento region, naší snahou je  
upozorňovat a  seznamovat   ná-
vštěvníky i místní obyvatele s tra-

dicemi a kulturním dědictvím jak 
z Českého Švýcarska, tak  i z jiných 
oblastí a proto jsme se rozhodli pro 
tuto tématicky exotičtější výstavu“, 
vysvětluje Dana Štefáčková ze spo-
lečnosti České Švýcarsko. 

 „Fotografie z výstavy Japonské
fragmenty vznikly  na různých 
místech Japonska,  ale především 
v okolí města Toyama, kde jsem  
prožila celkem čtyři roky (2000 - 
2004 ). Snímky jsou téměř monote-
maticky a etnograficky zaměřeny na
předměty související s japonskou 
tradiční i současnou kulturou,   šin-
toistickými  i  budhistickými  svátky 
a rituály. Ve vzájemných paralelách 
tak tvoří strukturované, fragmentál-
ní obrazy a kompozice s charakteris-
tickými detaily ornamentů, forem, 
materiálů a barev,“ upřesnila autor-
ka fotografií Klára Mrkusová.

Dana Štefánková, 
České Švýcarsko o.p.s.
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Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
ve čtvrtek 21. 12. 2006 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vy-
zvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.

Provozní doba TSm Krásná Lípa: 
Pondělí 7.00 – 12.00 h 14.00 - 17.00 h
Úterý 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Středa 7.00 – 12.00 h 14.00 – 17.00 h
Čtvrtek 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Pátek 7.00 – 13.00 h
Sobota v sudém týdnu 8.00 – 11.00 h

Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty, kovy, 
polystyren, sklo, baterie, bioodpad

České Švýcarsko, o. p. s. hledá kolegu/kolegy-
ni na pozici účetní-personalista. Pracovní  
náplní na této pozici je kompletní vedení  

účetnictví a výkaznictví projektu 
Komunitní centrum  Českého Švýcarska,  
podpořeného ze Strukturální fondů EU 
v rámci Iniciativy Společenství EQUAL.

Požadujeme:
min. SŠ vzdělání ekonomického směru, 

2 roky praxe, znalost účetnictví neziskové  
organizace a mzdové agendy, uživatelskou 

jistotu v prostředí MS Office.
Očekáváme:

spolehlivost, pečlivost, komunikativnost. 
Nabízíme:

pestrou pracovní náplň v mladém,
dynamickém a úspěšném týmu, motivující 

finanční ohodnocení.
Strukturovaný životopis zasílejte 

nejpozději do 10. 1. 2006 na adresu 
romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz.  

Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz 
nebo na telefonu 412 383 000.

Pavla Topolánková
navštívila dětský
domov

Pavla Topolánková, manželka českého premiéra, 
navštívila na Mikuláše Dětský domov v Krásné Lípě 
a samozřejmě nepřijela z prázdnou, ale přivezla s se-
bou i mikulášskou nadílku. Kromě návštěvy a prohlíd-
ky domova si také s tamními obyvateli zasoutěžila 
a v průběhu soutěží mikulášské besídky, kterou pro 
děti připravili členové ČSOP Tilia, nezapomněla ani 
fandit. „Je to jeden z nejlepších dětských domovů, 
které jsem viděla. Vypadá to tady příjemně a dýchá to 
tu rodinnou atmosférou,“ podotkla na adresu domo-
va Pavla Topolánková.

 

(sp)

Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa děkuje 
firmě COLOR-TEX, zastoupené jednatelem

společnosti Ing. Vladimírem Kozubkem,
za darování hasičské stříkačky PS-12.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat všem pracovníkům 
Městského úřadu v Krásné Lípě v čele se starostou 
Zbyňkem Linhartem za péči, kterou věnují nám 
starším občanům žijícím zde v Krásné Lípě a oko-
lí. Ať se jedná o postavení druhého DPS či o růz-
né kulturní pořady, přednášky či setkání seniorů. 
Vždyť mnozí z nás zde prožili celý svůj život a tudíž 
můžeme porovnat, co se zde změnilo ve prospěch 
nás všech. Ještě tak, kdyby si každý vážil toho, 
jak je u nás ve městě krásně. Přejeme Vám všem 
mnoho štěstí, zdraví a síly do nového roku, který 
je před námi. A hlavně Vám všem přejeme, aby, až 
vy zestárnete, se k Vám další nastupujíc generace 
chovala tak, jako se chováte dnes Vy k nám.

Ještě jednou děkujeme, obyvatelé DPS.

Poplatky za odpad vyšší o 24 Kč
Po dvou letech „držení cen“ je město opět nuceno 

přistoupit k nepopulárnímu opatření zvýšení cen 
místního poplatku za provozování systému shro-
mažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města o 24 Kč za rok. 
S účinností od 1. 1. 2007 tak platí nová roční cena to-
hoto poplatku 492 Kč.

Důvody, vedoucí k tomuto kroku, jsou následující: 
Do ceny pro příští rok se promítne jak zvýšení poplat-

ků za uložení odpadu na skládce v Rožanech, tak i na-
výšení ceny za svoz odpadů ze strany dodavatelské 
firmy Marius Pedersen, zdůvodněné inflací a nárůs-
tem nákladů na PHM.

Krásnolipská radnice čelí již několik let pravidelné-
mu zvyšování cen celého odpadového systému ze-
jména tím, že ho rok od roku dotuje víc a víc z vlast-
ního rozpočtu. V příštím roce tak bude tato dotace 
města občanům činit více než 600 000 Kč.  (vik)

T-klub v kalendářním roce 2006
V letošním roce pokračoval krásnolipský nízkopra-

hový T-klub úspěšně ve své činnosti. Ve spolupráci 
s Komunitním centrem Českého Švýcarska probíha-
la v T-klubu rekvalifikace čtyř klientů vzdělávacího
modulu Volnočasové aktivity, denně klub navštěvo-
vali mladí lidé z města i okolí a T-klub také realizoval 
mnohé projekty. V rámci projektu S T-klubem za 

poznáním navštívilo několik desítek dětí např. Zoo 
Praha, Babylon v Liberci nebo plavecký areál v Dě-
číně. Z dotačních prostředků bylo také rozšířeno 
vybavení klubu, návštěvníci mají k dispozci již dva 
moderní osobní počítače s bezplatným přístupem 
na internet.

(jf ) 

Předvánoční sobota se nesla 
ve znamení koncertu a trhu

Sobota 16. prosince se v Krásné Lípě nesla v duchu 
Vánoc. Nejprve se lidé mohli zastavit na vánočních 
trzích, v odpoledních hodinách se pak zaposlou-
chali do vánočních koled. A to když se opět po roce 
v kulturním domě v Krásné Lípě sešli místní folklor-
ní soubory Lužičan, Dykyta, Křiničánek a dětský pě-
vecký sbor Lipka při tradičním vánočním koncertě. 

Oproti tomu vánoční trhy slavily ve městě premiéru 
a na zdejším náměstí se konaly vůbec poprvé. Or-
ganizovala je OPS České Švýcarsko společně s měs-
tem Krásná Lípa a mezi jinými stánky nechyběl ani 
stánek včelaře Pavla Knoblocha z Jiříkova, kde si 
návštěvníci trhů mohli koupit včelí med a výrobky 
z včelího vosku.
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Pozvánky

VÁNOČNÍ KONCERT. Na čtvrtek 21. 12. v 17.00 je 
v kulturním domě v Krásné Lípě připraven tradiční 
vánoční koncert žáků a učitelů Základní umělecké 
školy z Varnsdorfu. Mezi hosty koncertu je mimo 
jiné pěvecký sbor Lipka a dívky z taneční školy Step 
by step z Mikulášovic.
PŮLNOČNÍ MŠE. V neděli 24. 12. ve 22.00 hod. jste 
zváni na půlnoční mši do kostele sv. Máří Magda-
leny v Krásné Lípě. Kostel sv. Máří Magdaleny bude 
pro veřejnost otevřen i na Štěpána, v úterý 26. 12. 
mezi 14.-15. hodinou, kdy bude k vidění i betlém.
VÝSTAVA LEO VANIŠE. Až do 12. ledna je v kultur-
ním domě v Krásné Lípě k vidění výstava poutavých 
akvarelů malíře Leo Vaniše ml.
ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD. 26. 12. se krásnolipští tu-
risté a jejich příznivci vydají na tradiční Štěpánský 
pochod. Vychází se v 9 hodin z náměstí a jde se přes 
Dymník do rumburského muzea, které bude ten 

den otevřeno pouze pro účastníky pochodu a k vi-
dění bude  výstava betlémů.
VÝSTUP NA KLÍČ. Poslední den v roce (31. 12.) krás-
nolipští turisté vystoupí na Klíč v Lužických horách.
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA VLČÍ HORU. 1. ledna 
2007 jsou všichni příznivci turistiky zváni na Novo-
roční výstup na rozhlednu na Vlčí hoře. Čtyřiadvacá-
tý novoroční výšlap na Vlčí horu je dlouhý 12 km a je 
součástí celostátní akce nazvané Novoroční čtyřlís-
tek, který přispívá na konto Světlušky.
ZIMNÍ STANOVÁNÍ. Nejsevernější zimní táboření pod 
Vlčí horou se ve dnech 12. až 14. ledna 2007 koná již 
popětadvacáté. Prezentace všech účastníků je v sobo-
tu v 10 hod. v restauraci pod Vlčí horou a na 18. hodi-
nu je naplánováno promítání diapozitivů a táborák. 
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA. Na 13. ledna 2007 
od 20 hod. je v kulturním domě připraven městský 
repreples. Lístky na ples jsou v předprodeji u K. Cid-
linové, tel. 412 383 422 
DISCOPLES. 20. ledna 2007 od 20.00 se v kulturním 
domě koná discoples, DJ pánové Koubek a Vais, 
lístky v předprodeji u B. Koubské na MěÚ v Krásné 
Lípě. 

SoliDeo vystoupí
v kostele

V kostele sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě vy-
stoupí v pondělí 25. 12. v 18.00 soubor SoliDeo. 
Slavnostní atmosféru nejhezčích svátků v roce po-
sluchačům navodí krásná vánoční hudba od gotiky, 
přes renesanci až po české baroko. Hudebníci peč-
livě vybírali vánoční koledy a písně převážně zapo-
menutých barokních kancionálů. SoliDeo je navíc 
soubor, který hraje na historické hudební nástroje 
a posluchači jich během koncertu uvidí kolem dva-
ceti! Členové souboru budou hrát před oltářem, 
a tak budou mít výborný kontakt s publikem.

Vánoční setkání
s Agenturou
Pondělí

Dozvědět se více o vánočních tradicích, možnost 
zhlédnout a případně si i odnést některý z výrobků 
klientů Agentury Pondělí nebo s nimi prostě strávit 
příjemné odpoledne, to vše můžete zažít 22. prosin-
ce 2006 v restauraci Hvězda v Rumburku od 14 hod. 
Pokud budete mít zájem poznat Agenturu Pon-
dělí i naše klienty blíže, přijďte na vánoční setkání 
v rumburské Hvězdě 22. prosince 2006 od 14.30 
hod. nebo nás navštivte ve městech Rumburk, Šluk-
nov či Krásná Lípa. Více na www.agenturapondeli.cz 
či telefonu 412 398 021.

Účetnictví Homolkovi
nabízíme podnikatelům, neziskovým 
organizacím vedení daňové evidence 
a podvojného účetnictví.

Jiříkovská 831/14
Rumburk
408 01 
tel. 412 334 967
mobil 728 033 047, 739 096 357

Program kina Krásná Lípa
prosinec 2006 a leden 2007

Centrum péče o člověka hle-

dá do týmu muže i ženy pro 

poradny zlepšování kondice 

a tvarování postavy. Rekva-

lifikace zajištěna. HPČ i VPČ.

Pro více informací volejte 

775 375 065.
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·koláci z jihomoravského Uherského Brodu
a Ústí nad Labem pfiijeli uklízet do Krásné Lípy,
která se pravidelnû dvakrát do roka pfiipojuje
k celosvûtové akci Clean Up the World - Uk-
liìme svût. "V minulosti jsme bûhem této akce
uklízeli koryto fiíãky Kfiinice, tentokrát jsem si ale
nechali zmapovat ãerné skládky ve mûstû
Ïáky zdej‰í základní ‰koly a ta nejvíce viditelná
zneãi‰tûná místa jsme uklidili," fiekl za pofiáda-
jící âSOP Tilia její pfiedseda Jan Eichler. Uher-
skobrod‰tí a ústeãtí ‰koláci tak poklidili podél
cyklostezky vedoucí z Krásné Lípy na Dymník
a Rumburk a na Kamenné Horce, která je
ba‰tou chalupáfiÛ. "Úklid podél cyklostezky byl
opravdu chuÈovka, zhruba do tfiiceti padesá-

tilitrov˘ch pytlÛ jsme nacpali cel˘ ‰atník, kom-
poty, potahy z autosedaãek, molitany, ne-
chybûl ani volant z auta," vyjmenoval uãitel
uherskobrodsk˘ch ‰kolákÛ Roman Patka. Do-
dal Ïe z vyhozen˘ch vûcí, které lemovaly ãást
krásnolipské cyklostezky by se dalo pomûrnû
slu‰nû vybavit i auto. Co ale ústecké a jiho-
moravské dûti na celé akci mrzelo nejvíce ne-
bylo ani tak to, Ïe z místních jim uÏ tradiãnû ni-
kdo nepfii‰el pomoci, ale to, Ïe jejich pÛldenní
práce vzala za své, kdyÏ se v pozdních odpo-
ledních hodinách vydaly na cestu do Rum-
burku a ve‰keré posbírané odpadky se opût
válely tak, kde je dopoledne sesbíraly a pytle
byly pryã. A v zápûtí potkaly nûkteré krásno-

lipské obyvatele jak si vesele vykraãují s pev-
n˘mi bíl˘mi pytli s logem Ukliìme svût pln˘mi
jablek a vezou je do v˘kupny.

K celosvûtovému úklidu Krásné Lípy
se pfiipojili i jihomoraváci

Nûkolik men‰ích ploch na Varns-
dorfské ulici, které byly dosud jen
extenzivnû udrÏovány, se v tûchto
dnech mûní pfied oãima. 

Parãík v horní ãásti je jiÏ zrekon-
struován. Nové úpravy, vã. ma-
lého vfiesovi‰tû navrhl jiÏ tradiãnû
Ing. Karel Hieke. PÛvodní vzrostlá
zeleÀ se stala dobr˘m základem
pro celou kompozici a na místû
vznikl útuln˘ kout lákající k pose-
zení. AÏ se zazelená novû naset˘
trávník, bude celkov˘ dojem
umocnûn.

Stejnû tak pro‰lo úpravou okolí
parkovi‰tû na kfiiÏovatce Varns-
dorfské a Studánecké ulice. Bfiehy
jsou osázeny okrasn˘mi kefii a nû-
kolika vzrostl˘mi smrky panãião-
v˘mi. Kdysi odkladi‰tû odpadkÛ
a smetí a neudrÏovaná plocha se
v˘raznû promûnila k lep‰ímu. Zva-
Ïuje se zde umístûní separaãních

kontejnerÛ na oddûlen˘ sbûr od-
padÛ, které v této ãásti mûsta
chybí.

Podobnou zmûnou projde okolí
odstavné plochy, o nûco v˘‰e,
u b˘valé restaurace Sparta. Upra-
vené plochy zelenû se tak roz‰ífií
i dále od centra mûsta.

Poté, co dokonãí na‰i zahradníci
úpravy v této ãásti mûsta, zahájí
osazování nové ãásti Sportareálu
â·. Plochy jsou jiÏ pfiipraveny a ze-
leÀ opût vhodnû doplní stavební
prvky a podtrhne celkov˘ dojem
z nového zafiízení.

Nová doprovodná zeleÀ je jiÏ
ãásteãnû i okolo nové cyklos-
tezky, ale ta sama o sobû stojí za
procházku. Tento kout mûsta se
zmûnil k nepoznání. VyuÏijte krás-
ného podzimu a sami se pfie-
svûdãte.

(J. Koláfi)

Parkové úpravy 
na Varnsdorfské i jinde

V Uherském Brodû? Ptáte
se proã? ProtoÏe dûti z to-
hoto, vlakem dvanáct ho-
din vzdáleného jihomorav-
ského mûsta, pfiijely do
Krásné Lípy pomoci uklízet
ãerné skládky, ov‰em nûk-
tefií na‰i milí pfiiãinliví spolu-
obãané jim vzali iluze.
A právû touto cestou jim
dûti, úãastníci celosvûtové
akce Ukliìme svût, a orga-
nizátofii akce âesk˘ svaz
ochráncÛ pfiírody z Krásné
Lípy, mûsto Krásná Lípa
a zamûstnanci krásnolip-
sk˘ch Technick˘ch sluÏeb
vfiele dûkují.

Jihomoravské a ústecké
dûti, podot˘kám dûti, uklí-
zely skuteãn˘ nepofiádek
cestou na Skfiivánek. Ve‰el

se zhruba do ãtyfiiceti pa-
desátilitrov˘ch pytlÛ, tech-
nické sluÏby je bohuÏel uÏ
vyvést nestihly. Nûkdo je vy-
sypal, ukradl, nacpal do
nich jablka a odvezl do v˘-
kupny. Nevûfiíte? Ti samí
‰koláci, ktefií tyto pytle plnili
odpadky na‰e milé Krásno-
lipáky s bíl˘mi pytli s logem
Ukliìme svût nacpan˘mi ja-
blky a naskládan˘mi na
kárce chytili. TakÏe je‰tû
jednou dûkujeme a dûku-
jeme i tûm, ktefií moÏná
mají plná ústa o krásném
mûstû, ale k pln˘m rukám
mají daleko. Místním totiÏ
pofiádek ve mûstû na srdci
pfiíli‰ neleÏí, nikdo nepfii‰el.

(·árka Pe‰ková)

Kde si o Krásnolipácích
je‰tû dlouho 

budou vyprávût?

- Uã. se ptá: Do ãeho dáváme fotografie? - Do alobalu!
- V parku dûti sbírají pfiírodniny, dítû donese bukvici, uã. se zeptá:
Ví‰, jak se tato pfiírodnina jmenuje? - Banketka!

- Nad obrázkem Rumcajse se uã. zeptá dûtí, jak se postava jmenuje, dítû odpoví - Krucipísek!
- Chlapci je ‰patnû v autobuse, ukáÏe na hlavu a poví: Já mám aÏ tady Ïaloudek!
- Uã. pohladí dítû na ãele a vzápûtí se ho zeptá: Kde jsem tû pohladila? - Na leãe!
- Chlapeãek leÏí v post˘lce, mazlí se s hro‰íkem a povídá: To je hezkej knedvídek!
- Uã. ukazuje dûtem obrázky hub, narazí na obrázek Kfiemenáãe, zeptá se na název houby
a napoví Kfie… : Kfiemílek!

- Uã. se ptá dûtí na název hud. nástroje- rumbakoule: Chlapec odpoví hopsakoule!!! 
- Dûti shlédly v kinû pfiedstavení O dvanácti mûsíãkách, uã. se ptá dûtí, jak se jmenovala po-
hádka, dûvãe poví: O dvanácti hvûzdiãkách!

- Dûti mají za úkol nosit do M‰ pfiírodniny a sbûr, chlapec doma poví: Máme nosit do ‰kolky
odpadky!

- Uã. s dûtmi provádí grafomotorická cviãení na uvolnûní zápûstí v podobû klubíãek, chlapec
poví: To jsou motáãe!! Kolektiv M· Smetanova

Úsmûvy z M·
aneb my jsme malí mudrlanti

TRUHLÁ¤STVÍ
Ondfiej Zan

Nábytek na míru - kuchyÀské linky se 
spotfiebiãi

- vestavûné skfiínû
- dûtské pokoje
- kanceláfisk˘ nábytek

2. Polské armády 186/54
408 01 Rumburk
IâO: 719 36 670
tel./fax: 412 331 537 mob: 774 199 738
e-mail: truhlarstvi.rbk@seznam.cz

Na‰im cílem je spokojenost zákazníka, kterému bude
dlouho slouÏit ná‰ nábytek dle jeho pfiání – vesta-
vûná skfiíÀ, renovace kuchyÀské linky, kanceláfisk˘
nábytek, dûtské pokoje.
Konzultace zakázky, zamûfiení projektu a návrh pro-
jektu vãetnû cenové nabídky poskytujeme zcela
zdarma.

Inzerce
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I. Hlavní program
Centrum NP České Švýcarsko I 
Usnesení RM č. 2 - 01 
RM projednala postup výstavby projektu Cen-
trum NP ČŠ I a dopis ředitele divize dodava-
telské firmy Konstruktiva Konsit, a. s. ve věci
dodatku k SOD (posunutí termínů a vícepráce) 
a bere na vědomí proplacení prostředků ze 
státního rozpočtu ve výši 25 881 830,06 Kč. 
RM schvaluje návrh řešení Expozice Českého 
Švýcarska v budoucím domě Infocentra ČŠ na 
náměstí.
 
Složení hodnotící komise
Usnesení RM č. 2 - 02
RM schvaluje složení hodnotící komise k VŘ č. 
13 projektu Komunitní centrum Českého Švý-
carska.

Čerpání neuznatelných výdajů projektu 
EQUAL
Usnesení RM č. 2 - 03
RM schvaluje čerpání neuznatelných výdajů 
projektu EQUAL k 20. 11. 2006, 
dle předloženého návrhu.

Komunitní centrum ČŠ - výběrové řízení 
Usnesení RM č. 2 - 04 
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 
dodávku služeb: Výroba a dodávka propagač-
ních a informačních materiálů a předmětů, 
určených pro projekt Iniciativy EQUAL, Komu-
nitní centrum Českého Švýcarska.
 
Vedoucí projektu Komunitní centrum Čes-
kého Švýcarska
Usnesení RM č. 2 - 05
RM odvolává k 30.11.2006 vedoucí projektu 
Komunitní centrum Českého Švýcarska Ing. Mi-
roslavu Pibilovou a k 01.12.2006 jmenuje do 
této funkce Hanu Volfovou. 

Komise RM
Usnesení RM č. 2 - 06
RM ukládá členům RM spolupracovat s komise-
mi města takto:
Komise výstavby a životního prostředí - 
Ing. Zbyněk Linhart, Komise kulturní - Mgr. Petr 
Hořeňovský, Sbor pro občanské záležitosti - Jiří 
Vích, Komise zdravotně sociální - Jaroslav Sti-
bor, Komise školství, mládeže a tělovýchovy 
- Dana Smolová, Komise cestovního ruchu - Jan 
Fiala, Komise sociálně právní ochrany dětí - Jan 
Fiala, Komise pro projednávání přestupků - Jiří 
Vích, Komise pro rozdělování dotací na kulturu 
a sport - Mgr. Petr Hořeňovský.

II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 2 - 07
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1159/1, část o výměře cca 3500 m2, k .ú. 
Krásná Lípa;
p. p. č. 3048/5 o výměře 44 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 3048/9 o výměře 181 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 3064/39 o výměře 25 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 3064/46 o výměře 4 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 3064/47 o výměře 16 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 3064/49 o výměře 10 m2, k. ú. Krásná 
Lípa.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 2 - 08
RM doporučuje ZM neschválit prodej části 
p. p. č. 541/8, k. ú. Krásný Buk, dle předložené-
ho návrhu, za účelem zřízení zahrady Tereze 
Zedkové, Teplice, Třebízského 2733/5, z důvo-
du určení pozemku pro výstavbu RD.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 2 - 09
RM doporučuje ZM schválit snížení kupní ceny 

za prodej p. p. č. 97/7, k. ú. Krásná Lípa firmě
TISK Krásná Lípa, s. r. o., Kyjovská 63 ze 150 Kč/
m2 na 80 Kč/m2.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 2 - 10
RM doporučuje ZM neschválit snížení kupní 
ceny za prodej p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora 
Luboši a Ivetě Zemanovým, Praha 6, Pod Oře-
chovkou 27.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 2 - 11
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozem-
ky:
p. p. č. 1791/10; o výměře 196 m2; k. ú. Krásná 
Lípa;
st. p. č. 1134; o výměře 37 m2; k. ú. Krásná Lípa. 

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 2 - 12
RM schvaluje pronájem p. p. č. 253/1 o výměře 
1855 m2, p. p. č. 256/2, o výměře 647 m2 a části 
p. p. č. 256/1, o výměře 740 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa, za účelem zřízení zahrady Tomáši Hejdu-
kovi, Krásná Lípa, Bendlova 9.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 2 - 13
RM schvaluje dodatek k smlouvě č. 97/23/
70/026 o nájmu pozemku, nájemce František 
Dušek, Nemocniční 28, Krásná Lípa, kterým se 
prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2011.

Podnájem pozemku
Usnesení RM č. 2 - 14
RM neschvaluje podnájem p. p. č. 1791/9 o vý-
měře 909 m2, k. ú. Krásná Lípa,
z důvodu odstoupení města Krásná Lípa od ná-
jemní smlouvy s PF ČR Děčín.

Směna pozemků
Usnesení RM č. 2 - 15
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 2870/1 
díl c o výměře 9 m2 a p.p.č. 2870/1, díl b o výmě-
ře 6 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 2870/3, 
díl f o výměře 154 m2, p. p. č. 2870/4 ,díl g o vý-
měře 52 m2, vše k. ú. Krásná Lípa. 

Směna pozemků
Usnesení RM č. 2 - 16
RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 
182/1 o výměře 1582 m2, p. p. č. 183 o výměře 
640 m2 a p. p. č. 2993 o výměře 150 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa z vlastnictví města Krásná Lípa za 
p. p. č.1857/4, o výměře 1727 m2, k. ú. Krásná 
Lípa, z vlastnictví Petra Dastycha, Krásná Lípa, 
Komenského 11.

Odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 2 - 17
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části 
p. p. č. 1159/2, k. ú. Krásná Lípa, dle předlože-
ného návrhu, za cenu 50 Kč/m2, od Soni Moráv-
kové, Praha 9, Jablonecká 700. Město uhradí 
náklady s odkoupením spojené.

Převod pozemků
Usnesení RM č. 2 - 18
RM vyhlašuje záměr obce darovat pozemky:
p. p. č. 1311/1 o výměře 244 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 1314 o výměře 54 m2, k. ú. Vlčí Hora.

Souhlas s prodejem pozemku
Usnesení RM č. 2 - 19
RM doporučuje ZM vydat souhlas s převodem 
p. p. č. 546/2, p. p. č. 545/2 a 
p. p. č. 544/1, vše k. ú. Krásný Buk z Antonína 
a Zuzany Maříkových, Praha 8, Sokolovská 67 
na Michala a Petru Brumlíkovy a Jozefa a Kate-
řinu Abrahamovy.

Byty
Usnesení RM č. 2 - 20
RM schvaluje pronájem bytu č. 26, Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa v tomto pořadí:

1.  Nováková Jana, Čelakovského 353/18, 
Krásná Lípa,

2.  Věrná Anna, Pražská 808/47, Krásná Lípa,
3.  Bezděková Martina, Bendlova 438/7, Krásná 

Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník 
na vlastní náklady.

Byty
Usnesení RM č. 2 - 21
RM schvaluje pronájem bytu č. 31, Nemocnič-
ní 1149/12a, Krásná Lípa, Josefu Koubskému, 
bytem Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa, za 
podmínky schválení převodu práv a závazků 
ZM Krásná Lípa. 

Byty
Usnesení RM č. 2 - 22
RM doporučuje ZM schválit převod práv a zá-
vazků vyplývajících ze smlouvy 
o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2000/
40/13-201 na byt č. 31 v objektu Nemocniční 
1149/12a, mezi městem Krásná Lípa a Janem 
Kolarem bytem Nemocniční 1064/30, Krásná 
Lípa, na Josefa Koubského, bytem Nemocniční 
1062/26, Krásná Lípa. 

Byty
Usnesení RM č. 2 - 23
RM neschvaluje žádost Aleny Sojkové o převe-
dení bytu č. 2, Nemocniční 538/10, Krásná Lípa, 
na dceru Kamilu Sojkovou, z důvodu nevyrov-
naných závazků vůči městu. 

Byty
Usnesení RM č. 2 - 24
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č. 
2005/25/27-228 uzavřené s Lucií Martínkovou 
na byt č. 44, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. 
Dodatkem se nájemní smlouva prodlouží do 
30.09.2007.

Věcné břemeno
Usnesení RM č. 2 - 25
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín dle 
předloženého návrhu.

Prodejní trhy
Usnesení RM č. 2 - 26
RM schvaluje žádost pana Václava Chaloupky 
bytem Donín 224, Hrádek nad Nisou na pořá-
dání prodejních trhů v roce 2007. Za pronájem 
veřejného prostranství je určena jednotná část-
ka 5 000 Kč v den konání akce a úhrada kauce 
v hodnotě 1 000 Kč, která bude v případě nut-
nosti použita na úklid veřejných prostor po 
ukončení akce.

III. Různé
Kupní smlouva
Usnesení RM č. 2 - 27
RM schvaluje kupní smlouvu se společností 
SEVT, a. s. Praha 8 - Bohnice na placené daňové 
tiskopisy.

Byty
Usnesení RM č. 2 - 28
RM schvaluje ukončení nájmu bytů k 30.12.2006 
v objektu Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa:
- č. 1, Milan Fák,
- č. 6, Kateřina Appeltová,
- č. 9, Antonie Mirková,
- č. 12, František Karvay a Marcela Paterová,
- č. 27, Pavlína Petrová,
v případě, že k 15.12.2006 nedojde k vyrovnání 
všech závazků souvisejících 
s užíváním bytů.

Byty
Usnesení RM č. 2 - 29
RM přiděluje byt č. 28, Nemocniční 1137/6, 
Krásná Lípa v obecním zájmu Romaně Filipové, 
Dolní Podluží 487. 

Výroční zpráva ZŠ
Usnesení RM č. 2 - 30
RM bere na vědomí výroční zprávu příspěvko-
vé organizace města, Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa, příspěvková organizace za 
školní rok 2005/2006, předloženou ředitelkou 
ZŠ a vyjadřuje uspokojení nad fungováním této 
instituce ve městě a ukládá místostarostovi 
města ve spolupráci se ZŠ, Radou školy, KŠMTV 
a komisí sociálně právní ochrany dětí zabývat 

se řešením problematiky docházky žáků.

Odměna ředitelky ZŠ
Usnesení RM č. 2 - 31
RM schvaluje odměnu pro ředitelku příspěv-
kové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa jako uznání za dlouhodobé 
vynikající pracovní výsledky dle předloženého 
návrhu. 

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 2 - 32
RM schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy 
č. 2525N05/11 na pronájem 
p. p. č. 1791/9, k. ú. Krásná Lípa dohodou ke dni 
31. 12. 2006 z důvodu prodeje objektu č.p. 983, 
Mánesova 10.
 
Perspektivy Městské knihovny v Krásné 
Lípě
Usnesení RM č. 2 - 33
RM bere na vědomí přehled potřeb a možnos-
tí Městské knihovny v Krásné Lípě do dalšího 
období a ukládá místostarostovi města vypra-
covat plán rozšíření prostor a modernizace 
knihovny s možností využití dotačních titulů.

Nákup garážových vrat
Usnesení RM č. 2 - 34
RM schvaluje nákup 3 ks sekčních garážových 
vrat v celkové ceně 180 000 Kč včetně DPH. 
Nákup bude uhrazen z položky investiční roz-
počet - nové stavby TS.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 2 - 35
RM ruší usnesení RM č. 86-05 ze dne 20. 7. 2006 
o schválení p. p. č. 240/4 a 
p. p. č. 239, vše k. ú. Vlčí Hora Bc Janu Provazní-
kovi z důvodu nezájmu žadatele.

Provozní řád kulturního domu
Usnesení RM č. 2 - 36
RM schvaluje provozní řád kulturního domu 
a formulář žádosti o pronájem prostor kultur-
ního domu, dle předloženého návrhu.

Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 2 - 37
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD 
a ve městě na měsíc prosinec 2006, dle před-
loženého návrhu.

Inventarizace majetku města Krásná Lípa 
pro rok 2006
Usnesení RM č. 2 - 38
RM schvaluje inventarizaci majetku města 
Krásná Lípa pro rok 2006, která bude probíhat 
v termínu od 23.11.2006 do 15.12.2006,dle 
schváleného harmonogramu úkolů k zabezpe-
čení řádné inventarizace majetku města Krásná 
Lípa pro rok 2006.

Inventarizace majetku města Krásná Lípa 
pro rok 2006
Usnesení RM č. 2 - 39
RM odvolává Hanu Volfovou z hlavní inventari-
zační komise města Krásná Lípa pro rok 2006.

Inventarizace majetku města Krásná Lípa 
pro rok 2006
Usnesení RM č. 2 - 40
RM jmenuje:
- do hlavní inventarizační komise města Krásná 
Lípa pro rok 2006 nového člena 
 místostarostu města Jana Fialu,
- k provedení inventarizace nedokončeného 
nehmotného majetku města pro rok 
 2006 nového člena Karla Mareše.

Zápis do kroniky města - říjen 2006
Usnesení RM č. 2 - 41
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky 
města za měsíc říjen 2006 předložený kroniká-
řem Ivanem Jaklem.

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- dopravní obslužnost roku 2006
-  oznámení o provozu Základní školy a Mateř-

ské školy v době vánočních prázdnin

RM dále projednala zápisy z těchto komisí:
- SPOZ ze dne 6. 11. 2006
- kulturní ze dne 7. 11. 2006  

USNESENÍ
z 2. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 

23. listopadu 2006
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1. Hlavní program
2. zasedání Zastupitelstva města
Usnesení RM č. 3 - 01
RM bere na vědomí konání 2. ZZM, které se 
uskuteční 14. 12. 2006 od 17 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ.
Hlavní body programu:
a) Rozpočtové provizorium 2007
b) Jmenování členů výborů 
c)  Projekt Centrum Českého Švýcarska

Centrum NP České Švýcarsko I
Usnesení RM č. 3 - 02
RM bere na vědomí průběh realizace projektu 
Centrum NP České Švýcarsko I a seznámila se 
přímo na místě s postupem prací na přístavbě 
tělocvičny a Centru služeb.
RM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 22-
05/2006 a v souladu s usnesením RM č. 92-01 
upravený dodatek č. 5 k SOD s firmou Kon-
struktiva Konsit, a. s. Praha a rozsah podrob-
ných změnových listů stavby.

Příprava projektu Centrum ČŠ II
Usnesení RM č. 3 - 03
RM bere na vědomí schválení dotace na přípra-
vu projektu Centrum ČŠ II a to: 
- Sportovní hala
- Rekonstrukce plochy náměstí
- Penzion
- Motel
- Kemp
- Cyklostezka II
jednotlivé PD, zpracované dokumenty (studie 
proveditelnosti, CBA analýza, studie vlivu na 
životní prostředí) a návrh pravidel poskytování 
dotací na realizaci.

II. Došlá pošta
Odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 3 - 04
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 
469/2 o výměře 17 m2, k. ú. Krásná Lípa od 
Ing. Pavla Adama, Mšené Lázně, Hlavní 139, za 
cenu 50 Kč/m2.

Příspěvek na opravu střechy
Usnesení RM č. 3 - 05
RM schvaluje v souladu s podmínkami pro při-
znání příspěvku města Krásná Lípa na opravy 
fasád, střech a oplocení příspěvek na opravu 
střechy Marcele Růžičkové, Krásná Lípa, Havlíč-
kova 4 ve výši 8 600 Kč.

Dotace na zřízení kanalizační
přípojky pro splaškovou kanalizaci
Usnesení RM č. 3 - 06
RM schvaluje vyplacení dotací města Krásná 
Lípa na zřízení kanalizačních přípojek pro splaš-
kovou kanalizaci, dle předloženého návrhu.

Byty
Usnesení RM č. 3 - 07
RM schvaluje prodloužení termínu provedení 
oprav, úprav a investic v bytě č. 4, Masarykova 
16/1, Krásná Lípa sjednaných ve smlouvě č. 
2005/25/27-137 do 30.06.2008.

Pořádání předvánočních ekotrhů
Usnesení RM č. 3 - 08
RM schvaluje žádost Obecně prospěšné společ-
nosti České Švýcarsko, Krásná Lípa na bezplat-
ný pronájem části náměstí v Krásné Lípě dne 
16.12.2006 za účelem pořádání předvánočních 
ekotrhů. RM souhlasí se zapůjčením 10 ks pro-
dejních stánků na výše uvedenou akci.

Dodatek č. 6 ke smlouvě na zajištění sběru, 
svozu, využití a odstranění komunálního 
odpadu
Usnesení RM č. 3 - 09
RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě na zajiš-
tění sběru, svozu, využití a odstranění komu-
nálního odpadu na území města Krásná Lípa, 
s firmou Marius Pedersen, a. s., se sídlem Malé
náměstí 124, 500 02 Hradec Králové.

III. Různé
Centrální pult kotelen
Usnesení RM č. 3 - 10
RM projednala stav realizace centrálního pultu 
řízení kotelen a městské WiFi sítě a schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou JVB
Engineering, s. r. o. Rumburk řešící posun do-
končení a fakturace díla do 31. 1. 2007.

Byty
Usnesení RM č. 3 - 11
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opra-
vu místnosti po požáru v objektu Pražská 450/
48, Krásná Lípa s firmou Elpo Richard Černý, 5.
května 734, Česká Kamenice.

Byty
Usnesení RM č. 3 - 12
RM schvaluje podání žalob na vyklizení bytů, 
z důvodu opakovaného neuhrazení dlužných 
částek: 
1.  Michaela Appeltová, byt č. 36, Nemocniční 

1137/6, Krásná Lípa
2.  Václav Charvát, byt č. 5, Křinické náměstí 

248/1, Krásná Lípa
3.  Vazim Gigichashvili, byt č. 5,  

Nemocniční 952/18
4.  Božena Siváková, byt č. 3, Pražská 278/4, 

Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 3 - 13
RM schvaluje uzavření nájemních smluv 
v obecním zájmu na jejich stávající byty, na zá-
kladě uhrazení dlužných částek:
1. Dagmar Davidová, byt č. 1, Masarykova 25/9, 
Krásná Lípa
2. Miroslav Hrobár, byt č. 2, Bezručova 359/15, 
Krásná Lípa
3. Marcela Kozáková, byt č. 1, Křinické náměstí 
248/1, Krásná Lípa,
a to na dobu určitou 3 měsíce, dle předložené-
ho návrhu.

Byty
Usnesení RM č. 3 - 14
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč Ri-
chardu Nagelovi za vrácený byt č. 28, Nemoc-
niční 1137/6, Krásná Lípa.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 3 - 15
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu 
pozemku č. 99/23/17-030, nájemce Petr Kuzo, 
Chlumec, Cyrilská 192, kterým se mění plocha 
pronajímaného pozemku z 1568 m2 na 1015 
m2.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 3 - 16
RM schvaluje dodatky ke smlouvám o nájmu 
pozemků, kterými se prodlužuje doba nájmu 
do 31. 12. 2011.
č. smlouvy; nájemce;
97/23/70/038; Marie Kousalová, Krásná Lípa, 
Studánecká 27;
97/23/70/046; Jaroslav Kusý, Krásná Lípa, Ne-
mocniční 4;
97/23/70/073; Josef Chudoba, Krásná Lípa, Na 
Náspu 5;
97/23/70/035; Věra Křištofová, Krásná Lípa, 
Varnsdorfská 82;
2002/23/15-105; Dana Kopáčková, Krásná Lípa, 
Varnsdorfská 56;
2002/23/15-005; Stanislav Lamač, Krásná Lípa, 
Nemocniční 1091/2;
2002/23/15-060; Lenka Králová, Krásná Lípa, 
Studánecká 21;
2002/23/15-30; Jiří Baran, Krásná Lípa, Potoční 5;
97/23/70/020; Jana Volfová, Krásná Lípa, Ne-
mocniční 28;
99/23/17-029; Bohumil Krčmář, Krásná Lípa, 
Pletařská 2;
97/23/70/070; Jiří Nikles, Kralupy n. V., Tylova 
735;
2002/23/15-31; Petra Tomanová, Krásná Lípa, 
Masarykova 39;

97/23/70/056; Rudolf Sodomka, Krásná Lípa, 
Varnsdorfská 33;
2002/23/15-141; Miroslav Bárta, Krásná Lípa, 
Varnsdorfská 47;
97/23/70/017; Karel Beneš, Krásná Lípa, Neru-
dova 17;
97/23/70/048; Drahoslava Smejkalová, Krásná 
Lípa, Fibichovo údolí 28;
97/23/70/036; Olga Richterová, Krásná Lípa, 
Křižíkova 38;
97/23/70/068; František Smola, Krásná Lípa, 
Kyjovská 57a;
97/23/70/023; Helena Gebauerová, Liberec, 
Sosnová 466;
97/23/70/067; Milena Farářová, Krásná Lípa, 
Kyjovská 53;
2002/23/15-039; Petr Dastych, Krásná Lípa, Ko-
menského 11;
2001/23/15-268; Berthold Vorlíček, Krásná 
Lípa, Havlíčkova 26;
98/23/70/010; Danuše Hadámková, Krásná 
Lípa, Bezručova 15;
2002/23/15-041; Vlastimil Hyblbauer, Krásná 
Lípa, Vlčí Hora 13;
200/23/15-130; Josef Švajcr, Krásná Lípa, Praž-
ská 40;
97/23/70/022; Zdenka Dragounová, Krásná 
Lípa, Dvořákova 11;
97/23/70/051; Prof. Jiří Dvořák, Praha, Pře-
cechtělova 2427;
2002/23/15-106; Martin Hercog, Krásná Lípa, 
Pod Lipou 149;
97/23/70/039; Jana Hamžíková, Krásná Lípa, 
Nemocniční 387;
2001/23/15-299; Milan Křenek, Mimoň, Sídliště 
pod Ralskem 586.

OZV č. 3/2006
Usnesení RM č. 3 - 17
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2006, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města Krásná Lípa.

Výsadba stromořadí na Kamenné Horce
Usnesení RM č. 3 - 18
RM bere na vědomí informaci o realizaci výsad-
by stromořadí na Kamenné Horce a schvaluje 
proplacení částky 10 tis. Kč ČSOP Tilia Krásná 
Lípa, za provedení výsadby.

Komise pro výběrová řízení
Usnesení RM č. 3 - 19
RM ruší cenovou skupinu a náplň její práce 
převádí na komisi pro výběrová řízení a prodej 
nemovitostí a současně jmenuje nové členy 
této komise:
Zbyněk Linhart, Jiří Rous, Jan Kolář, Josef Myš-
ák, Karel Homolka, Jiří Vích, 
Jan Fiala.
RM jmenuje náhradníky komise pro výběrová 
řízení:
Dana Smolová, Petr Hořeňovský, Jaroslav Sti-
bor, Alfréd Schwarz.

Nákup nábytku na sekretariát
Usnesení RM č. 3 - 20
RM schvaluje kupní smlouvu č. 2006/33/26-401 
na nákup nábytku na sekretariát mezi městem 
Krásná Lípa a ATS holding, Havlíčkův Brod.

Uzavírání smluv
Usnesení RM č. 3 - 21
RM pověřuje místostarostu města Jana Fialu 
k uzavírání smluv s Ochranným svazem autor-
ským a dalšími institucemi pro práva k dílům 
hudebním, dle licenčních smluv o veřejném 
provozování hudebních děl.

Užívání závěsného odznaku města
Usnesení RM č. 3 - 22
RM stanovuje tyto členy zastupitelstva města 
k užívání závěsného odznaku se státním zna-
kem České republiky při občanských obřadech 
a obřadech vítání občánků: Janu Chvátalovou, 
Jiřího Vícha, Mgr. Milana Sudka a Miroslava 
Brabníka. RM tímto pověřuje jmenované členy 
ZM na celé volební období 
2006-2010.

Pravidla pro přidělování finančních příspěv-
ků města na podporu kulturní, sportovní 
a tělovýchovné činnosti a práce s mládeží
Usnesení RM č. 3 - 23

RM schvaluje pravidla pro přidělování finanč-
ních příspěvků města na podporu kulturní, 
sportovní a tělovýchovné činnosti a práce 
s mládeží s platností od 1. 1. 2007, dle předlo-
ženého návrhu.

Doplnění provozního řádu sportovišť měs-
ta
Usnesení RM č. 3 - 24
RM schvaluje doplnění provozního řádu spor-
tovišť města, dle předloženého návrhu. 

Komunitní centrum ČŠ - dohoda o zabezpe-
čení odborné praxe
Usnesení RM č. 3 - 25
RM schvaluje dohodu o zabezpečení odborné 
praxe účastníka rekvalifikačního kurzu v pro-
jektu Druhá šance se SŠ služeb a cestovního 
ruchu, dle předloženého návrhu.

Komunitní centrum ČŠ - smlouva o zajištění 
akce
Usnesení RM č. 3 - 26
RM schvaluje smlouvu o zajištění akce s Price-
waterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. na 
pronájem konferenční místnosti v Praze pro 
zahraniční setkání Komunitního centra s part-
nery.

Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 3 - 27
RM ukládá vedoucí projektu Komunitní cent-
rum Českého Švýcarska Haně Volfové:
1) předložit RM kompletní materiál s perso-
nálním obsazením, pracovními náplněmi 
a kompetencemi všech pracovníků projektu 
KCČŠ včetně partnerů projektu v termínu do 
18.12.2006.
2) zajistit, aby přijímání a uzavírání příslušných 
smluv s novými zaměstnanci projektu KCČŠ na 
všechny formy pracovního poměru předklá-
dala předem ke schválení RM, včetně návrhů 
platových výměrů.

Výběrové řízení na manažera vzdělávání 
projektu KCČŠ
Usnesení RM č. 3 – 28
RM projednala výsledky výběrového řízení 
na pozici manažera vzdělávání projektu KCČŠ 
a bere na vědomí odstoupení vybraného ucha-
zeče. RM ukládá vedoucí projektu KCČŠ Haně 
Volfové vypsat neprodleně nové výběrové ří-
zení na tuto pozici s uzávěrkou do 08.01.2007. 
RM zároveň ukládá místostarostovi města 
předložit návrh složení komise pro toto výbě-
rové řízení.

Pracovní smlouva s vedoucí KCČŠ
Usnesení RM č. 3 - 29
RM schvaluje pracovní smlouvu včetně plato-
vého výměru s Hanou Volfovou na pracovní 
pozici vedoucí projektu KCČŠ, dle předložené-
ho návrhu.

Kronika města
Usnesení RM č. 3 - 30
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně 
příloh za měsíc listopad 2006 předložený kro-
nikářem města Ivanem Jaklem. 

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- přehled návštěvnosti knihovny a internetu
- dopis od SZ ohledně zřízení komise informa-
tiky

RM dále projednala tento zápis z komise:
- KŠMTV ze dne 29.11.2006
- cestovního ruchu ze dne 27.11.2006

USNESENÍ
z 3. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 

7. prosince 2006

Na prodej:
řadová garáž v Nemocniční ul. 
v Krásné Lípě
Informace: 
SKZ nord
realitní kancelář
tř. 9. května 1264
408 01 Rumburk
tel.: 412 332 175 
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Mikuláš s nadílkou nezapomněl ani na děti ve školce
„Čert! Mikuláš! Přijde letos také k nám? Nadělí nám 

něco? A co když si čert někoho odnese do pekla? Paní 
učitelko, já jsem byl hodný…a paní učitelko, já jsem 
byla také hodná a já mamince doma pomáhám…“

Tak takovýchto vět jsme v naší školce za posled-
ních pár dní slyšeli snad stovky. Čím více se blížilo 
vystoupení dětí na mikulášské besídce, na kterou 
se děti společně s učitelkami velice pečlivě připra-
vovaly, tím byla jejich zvědavost větší. Samozřejmě, 
že úplně nejvíce „hořely“ děti nedočkavostí nad tím, 
jestli letos s Mikulášem dorazí i čert. 

Nastalo úterý 5. 12. 2006, mírně se sešeřilo, plá-
novaný čas 15.45 hod. se přiblížil a jakmile židličky 
a lavičky postupně obsadili rodiče dětí, vešla do tří-
dy pani učitelka Drahuška a všechny přivítala.

Poté následovalo taneční vystoupení pod vede-
ním paní učitelky Marcely, ve třídě se tak vytvořila 
doslova pohádková atmosféra, pak nastoupili před 
rodiče malincí, ale i o trošku větší čertíci z oddělení 
Medvíďat, po jejich vystoupení nám zahrály děti na 
zobcovou flétnu a na závěr vystoupili ti nejstarší
z oddělení Papoušků.

A co teď? Mikuláš nikde. Snad na naši školku ne-
zapomněl! Ba ne, paní učitelka mu přeci poslala 
dopis, třeba se někde zdržel. A tak jsme spustili 
písničku Mikuláši, Mikuláši a najednou se objevila 
ve dveřích vysoká postava s ještě vyšší čepicí a ber-
lí v ruce. Dětem sedícím na koberci se pootevřela 
ústa, zazářila jim očička a rozzářil se jim úsměv ve 
tváři. Mikuláš děti pozdravil a omluvil se za čerta, 

který dostal rýmu a nemohl s ním přijít, aby děti ne-
nakazil. Mnohým vejlupkům spadl kámen ze srdce. 
A pak už následovalo nadělování, Mikuláš si k sobě 
každé dítě pozval a předal mu balíček s adventním 
kalendářem. 

Na závěr se se všemi pani učitelka Drahuška roz-
loučila a všem popřála klidné a příjemné prožití 
nadcházejících svátků.

Za kolektiv MŠ Smetanova
M. Alferyová

Mikuláš nezapomněl ani na děti z mateřského 
centra Beruška, kterým zcela jistě nevadilo, že mezi 
ně přišel až o den později.

Adventní trhy v Základní škole
Krásná Lípa slavily úspěch

Litujte všichni, kdo jste si v pátek 1. prosince ne-
udělali čas a nezašli jste na naše vánoční trhy, na 
kterých bylo možno zakoupit pěkné výrobky dětí 
- vánoční ozdoby z perníku a vizovického těsta, 
přáníčka, svícny, adventní věnce, různé ozdoby na 
zavěšení, obrázky, svíčky, balicí papír, korále, cuk-
roví… Krásnou atmosféru Vánoc navozoval dětský 
folklórní soubor Křiničánek a pěvecký sbor Lipka 
a také báječný moderátor – pan Brabník. Věřte, 
že byli velmi stateční, když se v té zimě celý den 

snažili o příjemnou atmosféru. Nechyběl nám ani 
ozdobený vánoční stromeček. Chtěli bychom po-
děkovat všem, kteří se podíleli na bezproblémo-
vém a pohodovém průběhu vánočních trhů: dě-
tem a rodičům, školní jídelně, městskému úřadu, 
správě NPČŠ, technickým službám, všem kolegům 
a kolegyním a hlavně vám, kteří jste přišli a pod-
pořili nás.

Kolektiv zaměstnanců Základní školy
a Mateřské školy Krásná Lípa

Velice pěkné výrobky, líbivé tanečky a zpěvy 
souboru Křiničánek a Lipka, k tomu sladké občer-
stvení a teplý čaj v chladném počasí.

Hojná návštěvnost obyvatel Krásné Lípy a dobrá 
nálada všech dětí svědčila o velice vydařeném ad-
ventním trhu, který uspořádali za pomoci učitelů 
základní školy žáci a děti z mateřských škol naše-
ho města.

Přeji hodně úspěchů při pořádání II. adventního 
vánočního trhu, který se bude konat opět za rok 

v tento předvánoční čas. (Vladka Vítková)

Základní škola a mateřská 

škola Vám všem přeje hezké 

Vánoce a do nového roku 

2007 hodné děti :-)

ČSOP Tilia v roce 2006
4. ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa vznikla před čtyřia-

dvaceti lety, v roce 1982 z nadšení několika členů 
ochranářského oddílu a pěti dospělých nadšenců 
pro záchranu přírody a kulturních hodnot v zapo-
menutém příhraničním kraji.  

ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa je zaměřena na eko-
logickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Provozuje 
celkem tři ekocentra - Terénní základnu pro eko-
logickou výchovu BUK v Krásné Lípě, Středisko 
ekologické výchovy NETOPÝR ve Varnsdorfu 

a Severočeské regionální centrum ochránců 
přírody Tilia v Ústí nad Labem. Terénní základ-
na ekologické výchovy Buk v roce 2006 získala 
osvědčení o splnění podmínek pro akreditované 
ekocentrum ČSOP.

ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa je základním článkem 
největší ochranářské organizace v České repub-
lice - Českého svazu ochránců přírody, členem 
IUCN a nositelem ocenění OSN - UNEP „Global 
500“.  Jan Bezek
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OPS České Švýcarsko existuje již pět let
V říjnu 2006 tomu bylo pět let, kdy byla založena 

obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. Tato 
nestátní nezisková společnost byla založena v roce 
2001 Správou Národního parku České Švýcarsko, 
městem Krásná Lípa a Českým svazem ochránců 
přírody a jejím posláním je šetrný rozvoj regionu. 
Společnost pracuje především v oblasti rozvoje še-
trné turistiky a destinačního managementu, ochra-
ny životního prostředí, dopravní obslužnosti, vzdě-
lávání a projektového poradenství.

„Pro České Švýcarsko jsme získali 57 milionů ko-
run, vytvořili první koncepci cestovního ruchu regi-
onu, první logo regionu České Švýcarsko, provozu-
jeme 5 informačních středisek a 2 galerie Národního 
parku České Švýcarsko, které za 5 let navštívilo již 
125 tisíc návštěvníků, spravujeme regionální inter-

netové stránky www.ceskesvycarsko.cz, zajišťujeme 
sezónní provoz zeleného autobusu,“ rekapituluje 
pětiletou činnost ředitel společnosti Marek Mráz. 
Kromě toho společnost vydala již 23 publikačních 
titulů, koordinuje výstavbu dvou kořenových čisti-
ček, jejími programy prošlo téměř 5000 dětí.

Na financování svých aktivit – především v oblas-
ti šetrné turistiky, propagace a ochrany přírodního 
prostředí - získává OPS každý rok několik milionů 
korun. Mezi dárce patří Světový fond životního 
prostředí (GEF/UNDP), evropské strukturální fondy 
(programy SROP, OPRLZ, Equal), ale také tuzemské 
fondy a nadace. Podrobnosti o regionu i aktivitách 
společnosti České Švýcarsko najdete na www.ces-
kesvycarsko.cz 

Dana Štefáčková, OPS

Zájmové organizace v Krásné Lípě
V našem městě žije velmi mnoho 

aktivních lidí, kteří svůj volný čas trá-
ví smysluplnou činností, jež je mnoh-
dy ku prospěchu všech ostatních.  „I 
v roce 2006 byly téměř všechny zá-
jmové organizace pravidelně „v akci“ 
a podílely se také na společném živo-
tě města,“ říká místostarosta Jan Fiala 
a dodává, že např. bez pomoci míst-
ních hasičů by se pravděpodobně 
nekonalo tolik společenských akcí, 
kolik se jich letos konalo, naši turisté 
mohou být hrdí na organizaci letní-
ho turistického srazu, folklorní sou-
bory zdárně uskutečnily svůj festival, 

rybáři slavili jubileum, sportovcům 
z TJ Krásná Lípa se povedlo mnoho 
závodů, soutěží i turnajů a úspěchy 
slavily i různé organizace se svými 
festivaly, slavnostmi, koncerty nebo 
výstavami. Město Krásná Lípa své zá-
jmové organizace také letos podpo-
řilo jak finančními dotacemi v částce
převyšující celkem 300 tisíc korun, 
ale podporuje je i technickou, ma-
teriální nebo jinou pomocí, např. 
bezplatným pronájmem hřišť, tělo-
cvičny nebo kulturního domu či po-
mocí městského úřadu a technických  
služeb.  (vik) 

Největší folklorní festival severních Čech je v Krásné Lípě
V roce 2006 se v našem městě 

uskutečnil III. mezinárodní folklorní 
festival Tolštejnského panství v Krás-
né Lípě. Je to největší festival svého 
druhu v severních Čechách. Pořádá 
ho FS Lužičan s podporou města 
Krásná Lípa, Folklorního sdružení ČR 
a Ústeckého kraje. Je zařazen do pres-
tižní skupiny lidových slavností České 
republiky.

  Letos převzali záštitu ministr ži-
votního prostředí Libor Ambrozek, 
senátor Josef Zoser a hejtman Jiří 
Šulc. Představilo se jedenáct soubo-
rů z Čech, Moravy, Slovenska, Polska 
a Bulharska. Ty nabídly nejrůznější po-
doby lidového umění nejen divákům 
v Krásné Lípě ale i v dalších městech 
a obcích Šluknovska. Společně se tak 
podařilo vytvořit souvislý program tr-
vající tři dny. Snahou pořadatelů bylo 
aby si každý divák přišel na své. Ať se 
jednalo o tématické či vzdělávací po-
řady, odpoledne s dechovkou, večer-

ní posezení s cimbálovkou, koncert T. 
Linky nebo různé doprovodné výsta-
vy, turistický výlet, mše a předvádění 
řemesel na jarmarku.

Třetí MFF TP se uskutečnil hlav-
ně díky finanční podpoře hlavních
partnerů, kterými byli Ústecký kraj, 
Ministerstvo kultury ČR, Sparkasse, 
Budweiser beer a Tisk Krásná Lípa s. 
r. o. Na uskutečnění se dobrovolně 
podílelo mnoho lidí, kteří svou usilov-
nou prací přispěli k zdárnému průbě-
hu festivalu.

Tradičně nejvýznamnějším partne-
rem, nejen této akce bylo a je město 
Krásná Lípa. Podle zkušeností ostat-
ních to jinde tak samozřejmé nebývá. 
Město finančně přispívá na činnost
všem krásnolipským spolkům, dále 
bezplatně půjčuje svá zařízení a vy-
bavení, poskytuje služby a dotuje 
spolkové akce. Podporuje též spol-
ky jejichž většina členů nejsou ani 
z Krásné Lípy, a to je také chvályhod-

né. Záleží na každém, jak tyto nabíd-
ky využije, a to je pak také vidět např. 
v kulturním a sportovním kalendáři. 
Je to tak správně, vždyť kdo je město? 
Jsme to hlavně my, občané a co si vy-

budujeme, to máme. Doufejme, že se 
i nadále bude dařit udržet současnou 
kvalitu akcí a vydrží také aktivita lidí 
v Krásné Lípě. 

Petr Semelka, ředitel MFF TP

Tour de Feminin
– O cenu Českého Švýcarska

Po velmi úspěšném letošním ročníku světového 
poháru ženské cyklistiky Tour de Feminin – o cenu 
Českého Švýcarska se jeho ředitelství připravuje na 
ročník příští.  „V roce 2007 bude mít náš závod důležité 
výročí, v okolí Krásné Lípy jezdí ženy a dívky již dvacet 
let,“ říká organizátor a ředitel závodu Jiří Vích, který byl 
u Tour od jejího prvního ročníku až do současnosti. 

Závod v příštím roce má za sebou první úspěchy již 
nyní, když oficiální záštitu nad ním převzal hejtman
Ústeckého kraje a na dobré cestě je i záštita Senátu 
ČR. I tyto oficiality svědčí o tom, že prestiž závodu je
opravdu veliká, vždyť nikde jinde v ČR není možné vi-
dět vedle sebe závodit olympijské vítězky i mistryně 
světa ženské cyklistiky. (jf )
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Významné pocty v podobě zasedání nejvyššího 
vedení KČT v čele s předsedou PHDr. Janem Strás-
kým se dostalo našim turistům. Celý výkonný vý-
bor se nejprve v pátek 8.12. zúčastnil 25. výroční 
schůze KČT Krásná Lípa v místním kulturním domě 
a v sobotu 9. 12. poté proběhlo v penzionu Na Bě-
lidle samotné zasedání republikového ústředí této 
instituce.

Na páteční výroční schůzi krásnolipských turistů 
zazněly mimo jiné projevy a blahopřání k 25. vý-
ročí aktivní činnosti jak z úst předsedy KČT Krásná 
Lípa Václava Hieka, tak i našeho starosty Zbyňka 
Linharta. Členy klubu také podpořil zmíněný býva-
lý předseda vlády a nynější ředitel Krajského úřadu 
Jihočeského kraje a zároveň i současný předse-
da Ústředního výboru KČT Jan Stráský nebo jeho 
předchůdce a současný prezident Evropské turis-

tické asociace Jan Havelka. Oceněna byla hlavně 
dlouhodobá aktivita, která má za následek např. 
opravení stezek v Kyjovském údolí, pramenů Křini-
ce nebo vlčihorské rozhledny a mnoho další smys-
luplné činnosti.

Právě účast těchto dvou nejvyšších představitelů 
českých turistů na výroční schůzi krásnolipských 
kolegů svědčí o mimořádné prestiži města z „turis-
tického“ pohledu, ale o tom ostatně svědčí i letoš-
ní konání celostátního turistického srazu v Krásné 
Lípě. (jf )

Na podzimním aktivu oblasti Klubu českých turistů 
Ústeckého kraje, který se konal v Jiřetíně pod Jedlo-
vou, byla mimo jiné předána ocenění klubům, které 
zajišťovaly Letní turistický sraz KČT 2006.

Kulturní dům lidé i organizace využívají
Rok 2006 byl na akce v kině – kulturním domě 

opravdu bohatý. Plesy zde pořádala ZŠ Krásná 
Lípa, TJ kopaná, folklorní soubor Lužičan a příznivci 
kultury Šluknovska. Odehrálo se zde celkem deset 
divadelních představení. Probíhal kurz předtaneční 
a taneční výchovy i masérské kurzy, festivaly folk-
lorní a pěvecký, školní akademie, Miss Roma, burzy 
dětského ošacení, zahájení cyklistických závodů, 
vyhlášení výsledků výtvarné a fotografické soutěže,
výstavy loutek, fotografií a nyní je zde instalována
výstava obrazů Leo Vaniše. Město a jeho složky zde 
pořádaly odpoledne pro ženy, velkoplošnou dia-
projekci o Vídni, dětský karneval, soutěž Zpěváček, 

Den matek, Pohádkový les, setkání organizací, se-
tkání družebních měst, Den úcty ke stáří, mikuláš-
skou nadílku, vánoční koncert pro seniory, školení 
a pravidelné výuky Komunitního centra. Schází se 
tu mimo jiné kulturní komise města. Kulturní dům 
je také využit ke schůzím sdružení a spolků, semi-
nářům a předváděcím akcím. Pravidelně se zde 
schází taneční kroužek ZŠ, folklorní soubory i oddíl 
TJ šachy, který toto zařízení využívá také k šacho-
vým turnajům. Kino promítalo do konce listopadu 
zatím 95 představení, které navštívilo celkem 3379 
diváků. Utržilo se 159 900,- Kč a za půjčovné jsme 
zaplatili včetně přepravy filmů 138.504,- Kč. Nabíd-

ku dopoledního promítání využívají děti z mateř-
ských škol, základní školy, pro své klienty Agentura 
Pondělí, ale i ústavy sociální péče z celého výběž-
ku. Nejvíce diváků (236) shlédlo český snímek Jak 
se krotí krokodýli. Potěšující fakt je, že se tento rok 
opět začal zvyšovat počet diváků. V srpnu bylo in-
stalováno nové divadelní a efektové osvětlení za 
nemalou částku 380 000 Kč včetně DPH. Je to další 
zkvalitnění vybavení našeho opravdu víceúčelové-
ho zařízení, které slouží jako vzor ostatním obcím 
v tom, jak naložit s nevyužitým kinem.

Naďa Semelková, vedoucí KD

Škola spolupracuje se školami v Německu
Naše základní škola již roky aktivně spolupracu-

je s dvěma školami v Německu, s Mittelschule am 
Burgteich Zittau a s Mittelschule Neukirch, a ne-
bylo tomu jinak ani v tomto roce. Během celého 
roku se děti různě setkávaly střídavě v Čechách 
a v Německu. Skupina spolupracující s Zittau je 
zaměřena na zvládání každodenní běžné komu-
nikace a skupina spolupracující s Neukirch se za-
měřila na přírodu a její ochranu.

„Žitavská“ skupina se v tomto roce sešla na 
sedm jednodenních setkání, která měla např. té-
mata: jídlo a pití, telefonování, činnosti dne a čas, 
Velikonoce... V květnu jsme dokonce přijali po-
zvání a zúčastnili se týdenního UNESCO campu 
u Olbersdorfského jezera, kde děti pracovaly na 
různých projektech společně s dětmi z Německa, 
Polska a Bulharska. „Bylo to super, a kdy zas poje-
dem?“ usmívá se účastnice campu Nelly Stroba-
chová.

 „Neukirchská“ skupina již čtyři roky spolupracu-
je i s Naturschutzzentrem Neukirch. Připravova-
né programy mají zvýšit ekologické uvědomění 
a zájem dětí o přírodu a její ochranu. Trvalé úsilí 
a nekonečné hodiny práce všech zainteresova-
ných stran vyústilo letos v říjnu v pozvání Na-
turschutzzentra na předávání ceny MUNA 2006 
v Osnabrücku. Tato cena je každoročně udělová-
na v oblasti ochrany životního prostředí. „Těší nás, 
že jsme naší prácí mohli přispět k získání tohoto 
významného ocenění.“, poznamenala Monika 
Schwarzová, učitelka NJ.

Obě skupiny pracují nezávisle na sobě, ale mají 
hodně společného - výměnné pobyty umožňují 
dětem vyzkoušet si své jazykové znalosti, ale zá-
roveň se seznamují s kulturou a životem lidí na 
druhé straně hranic.

Lucie Hanková a Monika Schwarzová,
vedoucí výjezdových skupin

ZŠ Krásná Lípa = EKOŠKOLA
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa se 

od června roku 2005 chlubí titulem EKOŠKOLA 
roku 2005. Tento titul jsme získali za své aktivity 
v environmentální výchově od sdružení TEREZA.

V témže roce se sdružení TEREZA stalo členem 
Fondu pro environmemtální výchovu – FEE a ná-
rodním koordinátorem mezinárodního projektu 
Ekoškola v České republice.

Získat mezinárodní titul Eco-Schools se pro nás 
stalo novou výzvou. Po důkladném prostudování 
příručky jsme přikročili k prvnímu z šesti kroků. 
V květnu jsme vytvořili „ekotým“ tj. pracovní tým 
skládající se z pedagogů, žáků, provozních za-
městnanců školy a zástupců organizací ochrany 
přírody. Prvním úkolem, který ekotým zvládl, byl 
plán činnosti na školní rok 2006/2007. Tady jsme si 

určili, co všechno chceme postupně v hlavních té-
matech projektu - odpady, energie, prostředí ško-
ly, voda - zlepšit, změnit, jak zpříjemnit školu pro 
všechny, kteří v ní tráví značnou část svého dne, 
i pro ty, kteří sem přicházejí jenom na krátký čas. 

A tak již teď můžeme v prvním patře školy spat-
řit Ekokodex neboli základní myšlenky jednání 
každého z nás, výtvarně zpracované pranostiky 
a keltský strom s horoskopy. V současnosti formou 
dotazníku zjišťujeme ekologický stav školy, připra-
vuje se nástěnka, kde všichni budou informování 
o činnosti a aktualitách projektu.

Čeká nás ještě spousta práce, ale pevně věříme, 
že k již získanému titulu přidáme tentokrát titul 
mezinárodní.  Eva Salovová

Celostátní vedení KČT zasedalo v Krásné Lípě



strana 12 19. prosince 2006

Projekt školy Děti dětem probíhal 
celý loňský školní rok a byl z pohledu 
žáků i učitelů tak úspěšný, že jsme se 
rozhodli i letošní školní rok v něm po-
kračovat.

Loňský školní rok bylo vybráno 8 
zemí světa: Japonsko, Keňa, Mexiko, 
Egypt, Norsko, Řecko, Brazílie a Nový 
Zéland. 

Letos jsme země změnili a vybrali 
Mongolsko, Indii, Peru, Anglii, Jihoaf-
rickou republiku, Bulharsko, Austrálii 
a Kanadu.

Třídy z prvního stupně si vylosova-
ly svou partnerskou třídu z druhého 
stupně a společně si pak vylosovali 
zemi. Ti nejmenší – 1. ročník - partner-
skou třídu neměli a byla jim bez loso-
vání přidělena Česká republika.

Hlavním cílem projektu bylo nau-
čit děti pracovat v týmu, pomáhat si 
navzájem (starší mladším), naučit se 
vyhledávat informace, třídit je a umět 
předat druhým, a v neposlední řadě 
dozvědět se mnoho zajímavostí o ji-
ných zemích.

Prvním společným úkolem bylo vy-
myslet vlajku obou tříd a státu. Letos 
si děti dokonce oblékají figurínu do

tradičního oblečení dané země. Kaž-
dý měsíc byl a je ve znamení jednoho 
státu. Partnerské třídy se snažily vždy 
celé škole představit daný stát – jeho 
historii, přírodu, národní zvyky, život 
dětí. 

A co všechno žáci dokázali společně 
připravit:

Tematicky zaměřený školní bulletin, 
výstavy, soutěže, vysílání ve školním 
rozhlase…

Projekt opět začal letos v říjnu mě-
sícem Peru, pokračoval měsícem 
Anglie a nyní se těšíme z Mongolska. 
Věřte, že se od žáků dovídáme mno-
ho zajímavostí a máme radost z toho, 
jak jsou šikovní. 

Kolektiv Základní školy
a Mateřské školy Krásná Lípa
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O mistrovské tituly se
bojovalo v krásnolipské 
tělocvičně

Celkem 158 zápasníků se 2. prosin-
ce sešlo v zrekonstruované tělocvičně 
v Krásné Lípě, aby se zúčastnili 2. roč-
níku Mikulášského turnaje v zápase 
řeckořímském pro chlapce narozené 
mezi lety 1993 – 1999. Navíc ve vol-
ném stylu zápasila i děvčata. 

Tento turnaj byl zařazen do celo-
státního sportovního kalendáře zá-
pasu, a to v kategorii A, což znamená, 
že se jej mohou účastnit i zápasníci 
ze zahraničí. O tom, že  krásnolipský 
turnaj skutečně byl mezinárodní, 
svědčí účast 89 zápasníků z Polska, 
Německa, Slovenska a samozřejmě 
i Česka. A ač krásnolipský zápas začí-
ná mít, a to nejen v republice, určitý 
zvuk, s tak hojnou zahraniční účastí 
se nepočítalo. Překvapila i osobní 
účast dvou reprezentačních trenérů 
Jozefa Gerboce ze Slovenska a Pavla 
Jezdinského z Čech. No a právě tě-
mito dvěma trenéry byl tento turnaj 
po sportovní stránce hodnocen velmi 
vysoko.

Umístění krásnolipských zápasní-
ků a zápasnic:
Přípravka: 
24 kg 2. místo Pavel Svoboda
 3. místo František Čapek
25 kg 2. místo Aleš Suchý
 4. místo Filip Hroník
29 kg 3. místo Zdeněk Urban
31 kg 4. místo Lukáš Hrneček

Mladší žáci:
37 kg 2. místo Petr Halama
40 kg 1. místo Rudolf Jony

48 kg 4. místo Jan Rusko
57 kg 5. místo Josef Jony
70 kg 3. místo Tomáš Stankovič

Děvčata:
62 kg 2. místo Iveta Lesová
70 kg 2. místo Naďa Durmanová
Právě značná neúčast krásnolip-
ských děvčat měla velký vliv na lepší 
umístění zápasníků v hodnocení 
družstev.

Umístění oddílů:
1. místo Kladno
2. místo Žary – Polsko
3. místo Krásná Lípa 

Na uskutečnění a tím i vysoké 
sportovní úrovni se podíleli: Kámen 
a ztvárnění s. r. o., město Krásná Lípa, 
Color–Tex s. r. o., Diosna s. r. o., Euro-
metalgroup s. r. o., tiskárna Krásná 
Lípa a ZŠ Krásná Lípa. Všem výše jme-
novaným patří náš srdečný dík za po-
moc s tak náročnou akcí. 

Vedení oddílu zápasu přeje měst-
skému zastupitelstvu i všem svým 
sponzorům hodně pracovních 
a osobních úspěchů v roce 2007. Rok 
2007 ať je pro ně rokem štěstí, zdraví 
a plnění všech přání. J. Durec

Děti dětem

Rukodělné kurzy v Komunitním centru
Komunitní centrum Čes-

kého Švýcarska pro Vás 
připravilo nové praktické 
kurzy. Jedná se převážně 
o rukodělné kurzy, které 
jsou jako stvořené pro práci 
z domova. Kurzy Vás prove-
dou teorií jednotlivých čin-
ností, ale hlavně Vám nabíd-

nou praxi, která tvoří 90 % kurzu. Chcete si tedy ve 
svém volném čase přivydělat, naučit se tvořit rukama 
nebo začít podnikat v oboru rukodělných činností? 
Přihlaste se do některého z kurzů, které nabízíme:
- Biozahradnictví a permakultura
- Batikování
- Malba na hedvábí
-  Výroba ozdobných a dárkových předmětů
- Felcování
- Pletení
- Výroba svíček
- Práce se suchými květinami
- Výroba drobných předmětů ze dřeva

Součástí těchto kurzů bude i schůzka se zaměst-
nancem Podnikatelského centra, které provozuje 
obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 
a který Vás zasvětí do problematiky vlastního 
podnikání. 

Uvedené kurzy budou otevřeny v průběhu mě-
síce ledna. Příjem přihlášek bude uzavřen 9. ledna 
2007. Více informací o jednotlivých kurzech získá-
te v Komunitním centru v Krásné Lípě nebo na tel. 
č. 777 938 839, 412 354 841. Počet míst v kurzu je 
omezený.

Chcete-li se přihlásit, přijďte do Komunitního 
centra Českého Švýcarska, které sídlí v suterénu 
budovy městského úřadu v Krásné Lípě (pondělí 
až pátek od 8.00 do 15.00) nebo zavolejte na tele-
fonní čísla 777 938 839, 412 354 841 (Jakub Juda, 
vedoucí Komunitního centra ČŠ).

Tyto a další kurzy Vám poskytuje Komunitní 
centrum Českého Švýcarska v rámci iniciativy 
společenství EQUAL, která je spolufinancována
evropským sociálním fondem EU a státním roz-
počtem ČR.

Komunitní centrum Českého Švýcarska
hledá lektory pro vzdělávací kurzy:

- lektor anglického jazyka
- lektor německého jazyka
- lektor výuky práce s počítačem

Výuka probíhá převážně v odpoledních hodinách. Kurz jazyka je jedenkrát týdně na 
1,5 h. Nabízíme zajímavé ohodnocení.

Pro více informací volejte J. Juda, vedoucí Komunitního centra,
777 938 839, 412 354 841.

Kurzy jsou poskytovány Komunitním centrum Českého Švýcarska v rámci iniciativy společenství 
EQUAL, která je hrazena z evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR.


