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Vážení spoluobčané, sousedé!

Škola v novém 
kabátě

krásnolipský

půlměsíčník  18. prosince 2008

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 8. ledna 2009

 Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.

Končí další osmičkový rok, prý opět nějak 
osudový, nevím. Jistě to nebyl žádný zázrak. 
Permanentní volební kampaň vedená ně-
kterými stranami gradovala volebním podzi-
mem. Jsem zvědav, kam až půjdou sliby pro 
naivky příště...

Státních úřadů a úředníků přibývá, prý pro 
naše dobro, všichni mluví, placeni z našich 
daní, do všeho, ale nakonec nikdo za nic ne-
odpovídá. Zpochybněno je už vše, autorita ni-
kde žádná. Od Bruselu přes Prahu po poslední 
město … nesmyslné předpisy, vymýšlení slo-
žitostí, stohy papírů, otravování slušných lidí, 
zatímco darebáci si stále dělají, co chtějí. 

A je to stejné jak v životě osobním, tak v ži-
votě města.

Je mnoho věcí, které nám tu dnes a denně 
znepříjemňují a komplikují život. 

Ale jako vždy, nejlépe je spolehnout se na 
sebe sama a nečekat, že za nás někdo něco vy-
řeší a udělá. Máme svá témata a výzvy, které 
se nás dotýkají a které se snažíme s Vaší pod-
porou zvládnout.

Celkem již tradičně se nám daří v oblasti 
investic a rozvoje města.V tomto roce se nám 
podařilo administrativně dokončit historicky 
zatím nejrozsáhlejší projekt města – Centrum 
Českého Švýcarska I. Dům Českého Švýcarska 
na náměstí přilákal za rok své existence téměř 
40 tisíc návštěvníků, Továrna poskytuje širo-
ké spektrum služeb, které ve městě doposud 
chyběly. Pýchou může být i Galerie Továrna 
s vysokým standardem výstavní činnosti. 
Sportovní areál je velmi slušně navštěvován, 
zrekonstruovaná tělocvična naplno slouží dě-
tem ze školy i řadě sportovních oddílů. Cyk-
lostezka se za příznivého počasí stala měst-
skou promenádou a autobusové nádraží nám 
ostudu také rozhodně nedělá. Připravili jsme 
další projekty a na některé již získali dotace, 
některé i zrealizovali.

První etapa rekonstrukce základní školy je 
z větší části hotova a nejde jen o zdaleka vi-
ditelný nový kabát. Zateplená fasáda, kvalitní 

První etapa rekonstrukce Základní školy 
je z podstatné části hotova. Dokončeno 
je vše, co souvisí se zateplením, na jedné 
straně chybí jen vrchní část omítky a pak 
ještě několik dalších drobností. V říjnu byla 
spuštěna dvě tepelná čerpadla s instalovaným 
výkonem cca 69 kW a první měření ukazují to, 
co bylo spočítáno. Velké úspory v provozu na 
vytápění. A výsledek je vidět …. 

(r)

nová okna, nová střecha  a tepelná čerpadla 
jsou garancí značných provozních úspor na 
vytápění a základním předpokladem pro 
smysluplnost dalších etap rekonstrukce.

Zároveň se podařilo realizovat akce fi nanč-
ně méně náročné, ale pro nás neméně důle-
žité. 

Z nich je nutné zmínit zahájení opravy stře-
chy vlčíhorské kaple Panny Marie Karmelské, 
která byla v havarijním stavu. Přibyly stovky 
metrů nově opravených chodníků, buduje se 
nové dětské hřiště u rybníka Cimrák, vysázeli 
jsme také nové úseky alejí. Úplný výčet by byl 
samozřejmě podstatně delší.

Důležité je však také, že i pro příští rok je 
slibně „zaděláno“. Získali jsme dotaci na velko-
rysou obnovu městské zeleně a především na 
komplexní rekonstrukci a proměnu plochy na-
šeho náměstí, která snad začne na jaře. V jar-
ních měsících se také zřejmě zahájí rozsáhlá 
modernizace domova důchodců a oprava 
hlavního silničního průtahu do výběžku. A po 
mnoha letech se připravují i slibné privátní 
investice. Na jaře bude zahájena rekonstrukce 
památkově chráněného domu Pražská 4, ze 
kterého vznikne luxusní penzion, dokončují 
se plány na zastavění zbývající zelené plochy 
u náměstí.

Dobře však vnímáme, že budovy či stavby 
nejsou tím nejdůležitějším, co dává životu ve 
městě hlavní smysl. Tím jsou až aktivity a čin-
nosti, které tato zařízení naplňují životem. 

Je to dlouhá řada kulturních, zájmových či 

sportovních spolků v desítkách a stovkách 
hodin svých zkoušek a tréninků nebo dalších 
přepestrých činností. I zde se snažíme v rámci 
možností pomáhat ve slibném rozvoji. Ať již 
přímo fi nančně, nebo, a to především, nepří-
mo – poskytnutím kvalitního zázemí sporto-
višť, kluboven, nebo třeba i rybníků, případně 
technické výpomoci.

Řada kulturních akcí pak v průběhu roku 
proběhla buď přímo v režii radnice, nebo za 
naší podstatné podpory. Mezinárodní folk-
lorní festival Tolštejnského panství, závod 
Světového poháru v cyklistice žen Tour de Fe-
minin, rallye Sachsen Classic nebo Den České-
ho Švýcarska. Nelze ale uvést úplně všechny 
akce, které svým významem přerůstají hranice 
Krásné Lípy.

Je zřejmé, že pouze město z mnoha důvo-
dů řadu věcí samo nezvládne, a tak již řadu 
let hledáme silné spojence a investory, ale 
především partnery. S vírou, že se snad stane 
tak trochu zázrak. A možná, že ano. To ukáže 
právě příští rok.

Do něj, do roku 2009, Vám všem přeji mno-
ho příjemných a radostných chvil a abyste 
dobře zvládli všechny jeho výzvy i  případná 
úskalí.  

Pro následující dny vánočních svátků  Vám 
přeji mnoho pohody a klidu v přítomnosti 
svých  nejbližších, ve zdraví a lásce.

Hodně štěstí a zdraví Vám všem v úctě přeje 
Váš starosta Zbyněk Linhart
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Kam a kudy dále v rozvoji 
města?

Odpověď na první část otázky - KAM? - je 
poměrně jednoduchá.

A teď k druhé části otázky - KUDY? 

Refl ektujeme-li hospodářský a ekonomický 
vývoj posledních dvou desítek let, je patrné, 
že další rozvoj a prosperita Krásné Lípy již 
nebudou zásadním podílem svázány s velkou 
průmyslovou činností.
Útlum, respektive postupný zánik textilní 
výroby, donedávna stěžejního odvětví celého 
regionu, je dnes realitou. Nedaří se ani naplnit 
blízkou průmyslovou zónu v Rumburku.
Naštěstí se ve městě daří menším strojírenským 
výrobám, ať už s odbytem v potravinářském, 
či topenářském odvětví, výrobě nábytku 
a tiskařským, či grafi ckým fi rmám.
Své zákazníky nachází přes všechny těžkosti 
i desítky drobných živnostníků v různých 
oborech.

A co je podstatné, významný rozvoj začíná být  
patrný v oblasti služeb pro turistiku a cestovní 
ruch. Právě to je oblast, kam již mnoho 
let upíráme velké úsilí a nemalé fi nanční 
prostředky z nejrůznějších možných dotací. 
Velkým darem je nám poloha v přírodně 
hodnotném území Národního parku 
České Švýcarsko, obklopeném chráněnými 
krajinnými oblastmi Lužické hory a Labské 
pískovce, a v neposlední řadě i sousedství 
Saského Švýcarska s již dobře rozvinutou 
turistickou infrastrukturou.
Takže kam? Především k turistice a cestovnímu 
ruchu, k odvětví, ze kterého ve světě úspěšně 
prosperují nejen jednotlivá města ale i celé 
země. 

Především cestou rozvoje potřebné 
infrastruktury. 
Investicemi v řádech stovek milionů 
v posledních letech vytvořilo město slušný 
základ a významně zvýšilo svou atraktivitu, 
ať již to bylo vybudování sportovního areálu, 
základní sítě cyklostezek, rekonstrukce 
Továrny, či nový dům Českého Švýcarska 
na náměstí. Je to i opravený kulturní dům 
s fungujícím kinem, rekonstruovaný městský 
park, obnovená Köglerova naučná stezka atd.
Ve spojení s upraveným veřejným 
prostranstvím a velmi zajímavě řešenou 
městskou zelení naplňuje Krásná Lípa ambice 
stát se jakýmsi centrem Českého Švýcarska. 
Obnovující se maloměstský - jakoby lázeňský 
půvab - umocní i zrekonstruované náměstí, 
jehož se již brzy dočkáme. 
Důležitou a v dnešní době těžko pominutelnou 
součástí veškerých zmíněných aktivit je 
i reklama a nezbytná propagace. Zde velmi 
příznivou roli sehrávají i další organizace 
a společnosti ve městě přítomné. Je to 
především obecně prospěšná společnost 
České Švýcarsko, Správa národního parku 
České Švýcarsko a Komunitní centrum.
Problémem blízké budoucnosti však budou 

omezené investiční i provozní možnosti 
města. Dotační zdroje pro města naší velikosti 
postupně vysychají, nebo jejich pravidla 
již neumožňují takovou podporu, která by 
pro nás byla zvládnutelná a nebo zajímavá 
a smysluplná. 
Jednou z možných cest v této situaci je hledání 
ekonomicky silného partnera a v těsné 
spolupráci s ním přinést do rozvoje cestovního 
ruchu a přílivu nových ekonomicky aktivních 
lidí nové impulsy. Zdůrazňuji slovo partner, 
protože právě partnerství může znásobit 
konečný výsledek. Nemělo by jít jen o obyčejný 
obchod. Je potřeba bezezbytku využít veškerý 
potenciál, jak bylo výše popsáno, kterým 
město v současné době disponuje. 
Právě takové partnerství se teď právě rodí 
na základech dlouhodobé spolupráce 
se společností Czech Coal, v minulosti 
zosobňované Antonínem Koláčkem, který má 
neoddiskutovatelnou zásluhu na proměnách 
našeho města a regionu za posledních pět 
let. Díky. S jeho následovníky budeme možná 
pokračovat, byť na jiných základech.

Zbyněk Linhart, starosta města

Náměstí…
 
Dělá město městem.
Defi nice by možná mohla znít nějak takto:
Architektonicky utvářené prostranství 

ve městě, volný veřejný prostor, původně 
zpravidla tržní plocha středověkého města 
ohraničená přiléhajícími domy. Ještě dříve 
možná jen vyšlapaná pěšina v hustých lesích, 
po které chodila zvěř k vodě. A dnes?  Především 
společenský a reprezentativní prostor 
městského organismu, místo setkávání…

To vše platí i o tom našem Křinickém. 
Je také pódiem, na kterém se odehrávaly 

zajímavé historické kusy a dramata. Tu projela 
a plenila parta lapků z blízkých skalních 
hrádků, jindy se zde předváděl v černém 
nablýskaném mercedesu jakýsi führer, kterého 
vystřídaly tanky jiných armád, aby jej nakonec 
dlouhá léta v máji zdobila mávátka a pionýrské 
šátky. A smutná pohádka pokračovala.

Říčka Křinice, která jej zdobila zmizela pod 
nánosy šedého asfaltu, zmizela kašna, sochy 
svatých…

Začaly mizet i domy okolo. Náměstí se 
měnilo v jakousi náves s loukou.  Jediný strom 
na náměstí, zakódovaný ve jménu města to 
mizení kupodivu přežil. Naštěstí…, nezazvonil 
zvonec, ale klíče. A začaly se dít věci. 

Mávátka z něj kamsi zmizela, objevily se 
soukromé obchody, rockové kapely, staré 
motorky, spousty aut.

Z domů se začaly ztrácet odstíny šedé, z 
fasád překvapivě vykoukly historické kamenné 
portály. Přibyl i nový dům, chystá se výstavba 
dalšího, který náměstí opět uzavře. Do útrob 
náměstí postupně přibyly kabely, trubky a 
roury inženýrských sítí a v hlavách architektů a 
radních se začaly rodit plány na jeho obnovu.

A náhle již jen stačilo sehnat někde těch 
potřebných 30 milionů. Jistě, daly se půjčit v 
bance, jak to udělala města v okolí, po kterých 
jsme, přiznejme si, trochu závistivě pokukovali. 
Naše cesta byla však jiná. Počkali jsme na 
otevření možností výhodného fi nancování ze 
zdrojů EU a s pečlivě připraveným projektem 
jsme uspěli. Novou tvář tak dáme náměstí jen 
se zlomkem vlastních peněz. 

Rekonstrukce náměstí je jakousi třešničkou 
na dortu, kterou vrcholí jedna etapa v 
novodobé historii obnovy a rozvoje města. 
Takže ještě trochu trpělivosti…

 
J. Kolář
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Staročeský advent připomněl 
blížící se Vánoce

Po staročeském 
adventu přišli čerti

Advent v MŠ 

Alkohol pro děti v Krásné Lípě 
- žádný problém

Rozsvícením vánočního stromu vyvrcholil 
staročeský advent. Historii adventních trhů 
v Krásné Lípě teprve v loňském roce založil 
folklorní soubor Lužičan a jeho návštěvníci si 
ho mohli vychutnat za doprovodu vánočních 
písní a koled v podání folklorních souborů. 
Krásnolipský advent ovšem tradičně již o den 
dříve zahajuje zdejší základní škola spolu 
s mateřskými školami školními adventními 
trhy, na nichž děti prodávají vlastnoručně 
vyrobená vánoční přáníčka, perníčky, adventní 
věnce, svícny, ozdoby na stromeček a mnoho 
jiných krásných věcí.                                        

(vik)

To, že 5. prosince chodí čert a Mikuláš, 
ví snad každý. V tento den se ovšem oba 
v Krásné Lípě museli pěkně zapotit. Nejprve 
totiž způsobili rozruch na základní škole. První 
vyučovací hodinu se tam museli bát hlavně 
všichni ti, kteří během roku jen maličko zlobili. 
A možná se báli i malí zlobilové v mateřských 
školách, kam ovšem dorazil pouze Mikuláš, 
protože čert cestou potkal rýmu. Ten den čert 
s Mikulášem ještě navštívili děti v Továrně 
a napilno měli i o víkendu, kdy zavítali na 
romskou mikulášskou nadílku.                     (vik)

Kolektiv mateřské školy děkuje touto 
formou všem maminkám, které si udělaly 
dne 20. listopadu čas a přišly za dětmi do MŠ 
na odpolední tvoření. Společně jsme zdobili 
perníčky, větvičky, vyráběli svícny a věnečky. 
Dle dobré nálady a pohody se tato akce 
zdařila, neboť některé rodiny pracovaly s chutí 
až do večerních hodin. Za podporu a přízeň 
naší školičce patří dík také fi rmám: Papírnictví 
Jana, Květinářství Romana Koudelová, pan 
Jaroslav Navara a dalším, kteří chtějí zůstat 
v anonymitě.

Poděkování patří  i těm z vás,  kteří  se 
u našeho stánku zastavili. Výtěžkem 
z Adventních trhů konaných 28. listopadu před 
budovou ZŠ jsme tak všichni mohli přispět na 
vzdělání a rozvoj našich dětí, k čemuž výtěžek 
z této akce byl určen. 

Přejeme vám hezké prožití vánočních 
svátků a mnoho štěstí v novém roce.

(Kolektiv MŠ Sluníčko)

Většina občanů jistě zaznamenala, že 
nedávno proběhla ve Šluknovském výběžku 
rozsáhlá policejní akce zaměřená zejména na 
podávání alkoholu osobám mladším 18 let. 
Vzhledem k tomu, že se nedotkla restaurací 
a prodejen Krásné Lípy, mohlo by se zdát, že 
se problém podávání alkoholu mladistvým 
Krásné Lípy netýká. Opak je ale pravdou. 
Na policii se obrátila zoufalá maminka ještě 
nezletilé dívky s tím, že dcera se jí svěřila, že její 
také nezletilá kamarádka skončila s otravou 
alkoholem v rumburské nemocnici na jednotce 
intenzivní péče. Šetřením bylo zjištěno, že 
dívky ještě s dalšími kamarádkami si občas za 
kapesné v jedné místní večerce koupily někdy 
láhev rumu, jindy láhev jablíček nebo jiného 
alkoholu. Vietnamského prodavače v prodeji 
nezarazil ani vzhled nezletilých, který jasně 

napovídal, že se nejedná o dospělé osoby. 
Nezletilé pak alkoholu holdovaly v parku 
za hřbitovem, kde se jedné z dívek stalo 
množství požitého alkoholu osudným. 
Duchapřítomnost kamarádek, které silně 
opilé a podchlazené dívce přivolaly rodiče, jí 
zachránila možná i život.

Prodavači bylo sděleno podezření 
z trestného činu podávání alkoholických 
nápojů mládeži a hrozí mu trest odnětí 
svobody až na jeden rok.

A že to není případ právě vašeho dítěte? 
Ani jedna nezletilá nepochází z problémové 
rodiny, všechny se vzorně učí, rodiče se o ně 
dobře starají ...

(prap. Jan Hampl, inspektor )

Konec roku se pomalu blíží a s ním i prázdniny, které si děti užijí 
od 22.12.2008 do 2.1.2009. V tomto období bude zároveň uzavřena 

jak školní družina, tak i školní jídelna. 
Vedení Základní školy v Krásné Lípě a spolu s ním i učitelé přejí všem:

Krásné a klidné prožití vánočních 
svátků a úspěšný vstup do nového 

roku 2009.

Přáníčko z mateřského 
centra Beruška

Aktivní pracovnice občanského 
sdružení Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa přejí všem svým 

dětičkám, jejich dospělákům 
i všem ostatním krásné 

Vánoce, aby si každý našel 
pod stromečkem nějaké to 

překvapení, které ho moc potěší 
a do nového roku spoustu štěstí 

a zdraví! 

(Lada Hrnečková, Ivana 
Kaštánková, Dana Caklová)

T - klub přeje krásné svátky 
vánoční a šťastný Nový rok

Ráda bych poděkovalaI sponzorům - 
p. Čapkové za papíry na kreslení, 

Pharming Zahrady za brikety a pánům 
z technických služeb za skvělou 

spolupráci při rekonstrukci v T - klubu. 
Dále pak rodičům za důvěru a také 
dětem, které srdečně zvu na vánoční 
besídku konanou v sobotu 20. prosince 

od 14:00 v T - klubu. 
Antonie Svobodová
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 29.12. 2008 ve Vlčí Hoře 
a v Zahradách a ve čtvrtek 1.1 2009 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 12.1. 2009 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 15.1. 2009 
v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, 
baterie, bioodpad.

UPOZORNĚNÍ

Úprava provozní doby MěÚ 

Krásná Lípa 
V období vánočních svátků ve dnech od 
23.12.2008 do 4.1.2009 bude Městský úřad 
pro veřejnost uzavřen. 
Pokladna MěÚ přijímá platby do pondělí 
22.12.2008, které je zároveň letošním 
posledním úředním dnem.
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa upozorňuje 
občany na poslední možnost úhrady plateb 
městu Krásná Lípa v roce 2008.
Pokladní hodiny: 
Po,Stř   8:00 - 11:30      12:00-17:00
Út,Čt    8:00 - 11:30      12:00-14:30
Pá         8:00 - 11:30         
Pokladna bude otevřena pouze do  pondělí 
22.12.2008 vč.
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa Vám všem 
přeje poklidné prožití vánočních svátků 
a mnoho osobních i pracovních úspěchů 
v novém roce 2009.

UPOZORNĚNÍ
Organizace, které mají naplánované akce na 
náměstí, je budou muset přesunout na jiná 
místa a řešit objízdné trasy (Mánesova ulice 
je však uzavřena), či je případně nepořádat 
z důvodu rekonstrukce náměstí, která by 
měla trvat od jara 2009 do léta 2010. 

Otevírací doba 

Informačního střediska 

v Domě Českého 

Švýcarska o Vánocích

22.12.   9 - 17 hod.
23.12.   9 - 17 hod.
24. - 26.12   zavřeno
27. - 30.12.   9 - 17 hod.
31.12.   0 - 16 hod.
1.1. 2009   zavřeno
2.1. - 4. 1.2009  9 - 16 hod

Dárkové poukazy na služby Relaxu  
v prodeji!! Potěšte své nejbližší dárkem, 
který za to opravdu stojí. Poukazy v různých 
nominálních hodnotách můžete zakoupit 
pro služby Továrny na recepci sauny, solária 
a pro sportovní vyžití na recepci Sportovního 
areálu.

Zdravotní středisko v Krásné Lípě bude 
od 29.12. 2008 do 2.1.2009 uzavřené. 
Akutní případy ošetří LSPP Rumburk, jinak 
MUDr Witanta zastupuje MUDr Svoboda 
v Rumburku, dětskou ordinaci najdete 
ve Varnsdorfu na zdr. středisku za Lidlem 
- otevřená bude v pondělí a úterý 13-15 
hod, středa 8-10 hod. a 2.1.2009 bude i zde 
zavřeno.

Centrum REGENERACE 
hledá nové spolupracovníky se zájmem 
o obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. 
Rekvalifi kace zajištěna. Volejte 775 375 065.

KOUPÍM
cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré 

předměty, celé sbírky a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.

Tel.: 606 388 495, 607 662 178   

Udělejte si férové Vánoce 
s Fair Trade výrobky

Informační středisko v Domě Českého 
Švýcarska nabízí kromě jiného jíž řadu měsíců 
v tzv. Ekokoutku  Fair Trade  a biopotraviny, 
dále ekologicky šetrné i regionální výrobky. 
Pro návštěvníky 
v předvánoční době 
jsme  připravili 
speciální vánoční 
balíčky z těchto 
produktů a potravin, 
kterými můžete svým 
blízkým udělat radost.

Ve vánoční nabídce 
Ekokoutku můžete 
najít například 
čokoládové nápoje 
v prášku s příchutí 
chilli papričky nebo 
se skořicí, dále 
povzbuzující likér 
z guarany, čaje 
různých příchutí 
v palmové krabičce, 
nebo čokoládové  
hořké i mléčné tyčinky 
různých exotických 
chutí a názvů. Určitě Vás zaujmou i výrobky 
z hedvábí,  přírodní kosmetika, biovína, či 
nástěnné fotografi cké kalendáře….

Přijďte se tedy do našeho Ekokoutku 
inspirovat a bez stresu a shonu pořídit 
originální vánoční překvapení..

Fair Trade  - je alternativní přístup ke 
konvenčnímu mezinárodnímu obchodu, 
který klade důraz na sociální a ekologický 
rozměr výroby a obchodu. Je to obchodní 
partnerství, jehož cílem je udržitelný rozvoj 
pro znevýhodněné výrobce převážně ze zemí 
„globálního Jihu“ - Afriky, Latinské Ameriky 
a jižní a jihovýchodní Asie. Tohoto cíle se snaží 
docílit především poskytováním férových 
obchodních podmínek pro zapojené výrobce 

a informováním spotřebitelů o situaci výrobců 
a jejich zaměstnanců v rozvojových zemích

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o.p.s.)

 Aromaterapeutická masáž v TOVÁRN   
 
Zahrnuje ošet ení celého t la, uvol uje, zbavuje stresu a navozuje 
hlubokou relaxaci.  Masáž je jedním z nejlepších zp sob  k uvoln ní  
nap tí, jímž dnes mnozí z nás trpí...  
T ším se na Vaši návšt vu. 
 
CENÍK: 
Masáž celého t la – 120 minut     600,- 
(záda, nohy, paže, b icho, hrudník, šíje, obli ej, hlava) 

áste ná masáž – 60 minut      300,- 
(kombinace dle Vaší pot eby) 
Namíchání oleje na domácí použití    100,- 
Reflexní masáž nohou      300,- 
Ošet ení REIKI       250,- 

 
PETRA ERNÁ 

 739 47 47 14 
!!!Ud lejte radost svým blízkým dárkovým poukazem s 5% SLEVOU na 

všechny služby!!! 
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• Klub s ob erstvením - po ádáme rodinné oslavy,
 jubilea, t ídní srazy,  remní ve írky

možnost rezervace na tel.: +420 777 332 242
• Fitness - ke každé permanentce 3 vstupy zdarma,
 pravidelné  m sí ní akce na produkty, nová aerobní
 zóna již v provozu 
• Sauna -  na objednávku - s luxusní odpo ívárnou
 a ochlazujícím bazénem, zaplatíte 10 vstup  - 
 - jedenáctý je zdarma
• Solárium - na objednávku - turbo vertical s hudbou,
 každé desáte opalování zdarma
• Masáže - na objednávku -  profesionální
 s kvalitními éterickými oleji a relaxa ní hudbou  
• Spining - v prostoru odd leného Spining clubu
• Galerie - pravidelné tématické výstavy
• Ubytování -  hotelového typu již od 270,-K /osoba

Pražská 6, Krásná Lípa • e-mail: tovarna@krasnalipa.cz • tel./fax: 412 331 262 • mobil: 777 332 215
Ubytování, fitness, spinnig - 775 592 230 • Sauna, Masáže, Solárium - 774 492 230
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 SportBar
• Denn  teplá jídla

polévky, minutky, hotovky, rychlé ob erstvení,
 výhodná menu

možnost rezervace na tel.: +420 773 592 230

• Ob erstvení, šatny, sprchy, toalety, piknik,
altán s krbem, celodenní vyžití

• Neku ácké prost edí

• Po ádání r zných akcí na p ání
oslavy, jubilea, party
možnost rezervace na tel.: +420 777 332 242

• Sezónní otevírací doba:
 Po - T 11 - 21 hod.

Pá - So  10 - 22 hod.
 Ne  10 - 20 hod.

rezervace a info: www.krasnalipa.cz, tel. +420 608 522 871, sportareal@krasnalipa.cz

• Nafukovací hala • T locvi na

• Po - Ne 8 - 22 hod.

(tenis, volejbal, badminton, nohejbal, ringo, aerobic,  orbal)

• Antukové kurty
• Beach volejbal
• Minigolf

• D tské atrakce
• Horolezecká st na
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Krásná Lípa má bohatý spolkový život
Krásná Lípa se může chlubit bohatým spolkovým životem, což dokládá i nejedna povedená akce, kterými se snaží 

zabavit nejen místní obyvatele, ale i návštěvníky města. Ovšem nejen příprava zábavných akcí je náplní jejich činnosti. 

Pomoci se snaží třeba i při sázení stromků nebo při úklidu města. 
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České Švýcarsko, o.p.s. v rámci projektu GEF v letošním roce realizovala 
kořenovou čistírnu na Vlčí Hoře.

Krásnolipští turisté od letošního roku vedle rozhledny na Vlčí 
hoře provozují i rozhlednu na Dymníku. Klíče od rozhledny 
převzali od zástupců Lesů ČR, které rozhlednu rekonstruovali.

Technické služby dělají řadu činností, vytváří nová místa zeleně a chodníky 
za pomocí pracovníků VPP.

Další sakrální památka se v letošním roce dočkala drobné 
opravy. Svůj lesk opět získal Fritscheho kříž na Rumburské 
ulici. 

Na jedenácti místech ve městě byl 
instalován nový městský informační 
systém. V masivních dřevěných 
stojanech, se stylizovaným prvkem 
podstávkového domu, je umístěno 
130 směrových tabulek s turisticky 
či orientačně důležitými cíli ve městě 
a nejbližším okolí. 
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V pátek 28.11.2008 se i letos konaly u Základní 
školy v Krásné Lípě školní vánoční trhy.
Celkem osm stánků zdobily výrobky žáků 
základní školy plus výrobky dětí a učitelek 
z mateřské školy Smetanova a Masarykova. 
Jeden stánek na nich 
měla školní jídelna s 
prodejem různého 
cukroví a čaje. 
Hned v úvodu trhů 
vystoupil pěvecký 
kroužek žáků 1. a 2. tříd 
- Sboreček pod vedením 
Radky Kotuličové a Jany 
Sieberové. Nechybělo ani 
vystoupení tanečního a 
pěveckého souboru 
Křiničánek pod vedením 
Hanky Brábníkové. Také 
zazpíval pěvecký soubor 
Lipka, který uvedla Klára 
Brábníková. Atmosféra 
vánočních trhů byla opět 

naprosto úžasná a to i přesto, že počasí bylo 
skutečně velice mrazivé. Všem, kteří se zúčastn 
patří velké poděkování.

(M. Alf )

V  únoru  příštího roku by měla být zahájena 
rozsáhlá rekonstrukce objektu Pražská 4. 
Tento dům je kulturní památkou a je ve 
velmi špatném stavu. Před mnoha lety došlo 
k opravě fasády a částečné  výměně střešní 
krytiny, ale to bylo jen nejnutnější opatření, 
aby dům nedělal ostudu veřejnému prostoru 
v centru města.
V jarních měsících město tento dům prodalo 
za dva miliony a další dva miliony je kauce 
na splnění mnoha podmínek. Dokončení 
projektu, získání stavebního povolení, 
zahájení rekonstrukce do jarních měsíců jsou 
ty základní z nich. 
Pokud vše půjde dobře, měl by zde do léta 
roku 2010 vzniknout poměrně luxusní stylový 
penzion s kapacitou na autobus, restaurací, 
prodejnou atd.                             (zl)

Tramvají do skal Českosaského Švýcarska 
- nejlepší turistický produkt roku 2008 

Bourat dokáže každý

1.2008 se i letos konaly u Základní 
né Lípě školní vánoční trhy.
m stánků zdobily výrobky žáků 
oly plus výrobky dětí a učitelek 
šk l S k

naprosto úžasná a to i přesto, že počasí bylo 
skutečně velice mrazivé. Všem, kteří se zúčastn 
patří velké poděkování.

( lf )

V  únoru
rozsáhlá
Tento dům 
velmi špatné
k opravě fas
krytiny, ale t
aby dům ned

Školní trhy vždy hlásí: Advent je tu!

Dřevěný Betlém 
nahradili živým

Sáňkovalo se, i když sněhu bylo poskrovnu

íštího roku by měla být zahájena
konstrukce objektu Pražská 4.

je kulturní památkou a je ve

u  pří
 rek

dům

Opraví kulturní 
památku

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 
získala další významné  ocenění v oblasti   
cestovního ruchu.  V šestém ročníku soutěže 
Náš kraj se její turistický balíček Tramvají do 
skal umístil na 1. místě v kategorii nejlepší 
turistický produkt roku 2008.
Prvenství v oblasti tvorby turistických balíčků 
získala společnost České Švýcarsko již podruhé 
- v roce 2007 za úspěšný balíček s názvem: 
Highlights národních parků České a Saské 
Švýcarsko.
„Oceněný balíček Tramvají do skal je zážitková 
trasa, na které návštěvník Českosaského 
Švýcarska cestuje historickou tramvají 
i přívozem, zdolává zajímavé skalní stezky 
s naším průvodcem a objevuje nepříliš známá 
místa naší destinace, to vše za jednu výhodnou 

cenu“, vysvětlil ředitel společnosti Marek Mráz. 
Balíček byl uveden na trh v roce 2008 a dosud 
si jej objednalo více než sto návštěvníků. 

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.)

Přístavek Továrny je již dlouho v havarijním 
stavu. Co s ním ? Zbourat ? To dokáže 
každý. Opravit ? A kde vzít peníze na jeho 
rekonstrukci a jak to propojit na stávající 
činnosti ? Tento objekt je spojen s objektem 
Továrny, nemá vlastní přípojky, i provozně 
by bylo ideální, aby rozšířil nabídku služeb 
Továrny. To řešíme již mnoho let. Pokud bude 
dokončena dohoda s investorem o celkových 
vztazích v prostoru okolo náměstí, je možné, 
že by zrekonstruoval i tento přístavek. 
Odhadované náklady se pohybují okolo šesti 
milionů. Investor chce v tomto přístavku 
umístit bowling (s propojením na klub), 
rozšířit prostory fi tnes o několik samostatných 
prostor atd.                                                            (zl)

Narozené Jezulátko ve chlévě v Betlémě, 
Marie, Josef, zvířátka a poutníci. V to vše 
se převtělily děti z Mateřské školy Motýlek, 
když připravovaly vánoční divadlo. To, že si 
připravily právě představení o narození Ježíška 
nebyla žádná náhoda. V loňském roce totiž 
společně s rodiči vyrobily Betlém dřevěný, 
který tak letos nahradily Betlémem živým. 
Po představení pak, opět společně s rodiči, 
vyráběly tradiční vánoční jablečné svícny   

Nešlo o žert, ale skutečnost. Poslední 
listopadovou neděli se v Krásné Lípě skutečně 
soutěžilo ve sjezdu z kopce na čemkoliv. 
Soutěžící nadšenci si dali dostaveníčko 
na kopci zvaném 
Pavlák, ze kterého se 
spouštěli sice jen na 
bobech, protože nic 
jiného chudé sněhové 
podmínky nedovolily, 
ale zato se skvěle 
bavili při nejrůznějších 
karambolech a 
kotrmelcích, o které 
na kopci plném 
travnatých drnů 
nebyla nouze. A bavili 
se všichni, nejmladším 
závodníkům bylo pět 
let, těm nejstaším 
i o několik desítek 
let více. Sjezd kopce 
zvaný Pavlák má 
v Krásné Lípě již 
šestiletou tradici, v 
posledních letech jí 
ale sněhové podmínky 
příliš nepřejí. Dříve 
tu totiž sáňkyjádu 

pravidelně pořádali první sobotu v únoru. Teď 
pro jistotu organizátoři krásnolipské sáňkyjády 
k sněhovému řádění na kopci využívají hned 
prvního napadnuvšího sněhu. 
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Kostka Krásná Lípa p.o. a CEDR o.s. si Vás 
od úterý 13. ledna 2009 dovolují pozvat na 
základní kurz romštiny. Získáte slovní zásobu 
asi dvou set slov, naučíte se jejich výslovnost, 
včetně ustálených frází. Zjistíte, z kterého 
jazyka romština vznikla a jakým vývojem prošla. 
Kurz potrvá 7 týdnů, vždy v úterý od 16:00 
do 17:00. Poplatek za celý kurz činí 100,-Kč.
 

POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA 
NA PROSINEC 2008 - LEDEN 2009

pondělí 22. 12.
od 15.oo hod VÁNOČNÍ STROMEČEK Vstupné 20,- Kč

Vánoční prázdníny začínají vánočními pohádkami.  67 min.
středa 7. 1.
od 18.oo hod SAW 5 Vstupné 60,- Kč

Jsou hry, které prostě musejí pokračovat. Ml. nepřístupno.TITULKY. 93 min.
čtvrtek 8. 1.
od 18.oo hod KATYŇ Vstupné 60,- Kč

Katyňská pravda a lež.Hrůzná událost z jara 1940 v režii Andrzeje Wajdy.
Ml. nepřístupno. TITULKY. 117 min.

Vánoční koncert
Lidové Vánoce v podání krásnolipských 

folklorních souborů Křiničánek, Lužičan 
a Dykyta můžete prožít v sobotu 20. prosince 
od 16:00 v kulturním domě v Krásné Lípě.

Vlčíhorský bleší trh
Chcete prodat hromadu drobností, 

artefaktů a „nesmyslů“, na které se už jen práší, 
ale je škoda je vyhodit? Nebo rádi věnujete 
tyto předměty či knihy občanskému sdružení 
na předvánoční bleší trh? Kontaktujte tedy 
čajovnu ve Vlčí Hoře pro bližší informace. 
Samotný bleší trh se uskuteční v sobotu 
20. prosince mezi 9:00 – 12:00 v čajovně ve Vlčí 
Hoře. 

Drumming circle
Přijďte v sobotu 20. prosince v 19:00 do 

Čajovny ve Vlčí Hoře oslavit slunovratu 
a odchod zimy. Pokud to počasí dovolí bude 
se slavit na zahradě za čajovnou u otevřeného 
ohně. Bubny a perkuse si přineste s sebou. 

Vánoční koncert SoliDea
Ve čtvrtek 25. prosince od 18:00 se můžete 

v kostele sv. M. Magdaleny v Krásné Lípě 
zaposlouchat do renesanční a barokní hudby 

při vánočním koncertu instrumentálně 
vokálního souboru SoliDeo. 

K tanci i poslechu zahraje 
Peloton

Taneční odpoledne pro starší obyvatele 
Krásné Lípy připravil Sbor pro občanské 
záležitosti. Připraveno je na pondělí 
29. prosince od 15:00 v kulturním domě 
v Krásné Lípě a k tanci i poslechu bude tradičně 
hrát dechovka Peloton ze Šluknova.  

Burza nechtěných vánočních 
dárků 

Pokud nevíte co s nimi - sem s nimi! Již druhý 
ročník úspěšné povánoční burzy se koná 
ve středu 7. ledna v Domečku Na Kopečku 
u evangelického kostela v Rumburku.

Pojďme společně s turisty 
oslavit konec a začátek roku

Štěpánský pochod. 
V pátek 26.12. se krásnolipští turisté a jejich 

příznivci vydají na tradiční Štěpánský pochod. 
Vychází se v 9:00 hodin z krásnolipského 
náměstí a půjde se po trase Dymník – 
Rumburk. 

Poslední pochod roku 2008. 
V pondělí 29.12 se krásnolipští turisté vydají 

na poslední letošní pochod. Připraveny jsou 
dvě trasy, první do Hřenska a zpět (povede ji 
p. Pavlík), druhá povede po trase Jetřichovice 
– Doubice (povede ji p. Hanousek). Dobu 
odchodu je potřeba domluvit individuálně 
s cvičitelem. Po návratu se turisté sejdou při 
společném posezení v penzionu  u Huberta.

Novoroční výstup na Vlčí horu. 
Ve čtvrtek 1. ledna 2007 jsou všichni 

příznivci turistiky zváni na Novoroční výstup 
na rozhlednu na Vlčí hoře. Sedmadvacátý 
novoroční výšlap na Vlčí horu je dlouhý 
12 km a sraz účastníků je v 11:30 hodin na 
krásnolipském náměstí.

Zimní táboření.
 Na dny 9. – 11. ledna 2009 krásnolipští 

turisté připravili tradiční zimní táboření pod 
Vlčí horou. Tábořit se bude za čajovnou Nobilis 
Tilia ve Vlčí Hoře, prezentace účastníků je od 
16:00. Více informací získáte u pánů Pavlíka 
a Hiekeho.

Novoroční 
fotoworkshop 

s Václavem Sojkou

tka Krásná Lípa p.o. a CEDR o.s. si Vás
erý 13. ledna 2009 dovolují pozvat na

dní kurz romštiny. Získáte slovní zásobu
ou set slov, naučíte se jejich výslovnost,
ě ustálených frází Zjistíte z kterého

JAZYKOVÝ KURZ 
ROMŠTINY

PŮLNOČNÍ 
MŠE 

REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA

Filmová škola PŘED KAMEROU 
ZA KAMEROU aneb Jak se dělá fi lm

pond
od 15

střed
od 18

SHIATSU MASÁŽE 
v běžném životě 

- INFORMAČNÍ SCHŮZKA   

Na další z řady úspěšných fotoworshopů 
s Václavem Sojkou, tentokrát  na téma Zima 
v Českém Švýcarsku si Vás dovoluje pozvat 
České Švýcarsko o.p.s.

Lednový termín 16.1. – 18.1. 2009 
má stále ještě volná místa. Současně si 
můžete prohlédnout aktualizované stránky 
fotoworkshopu (http://www.ceskesvycarsko.
cz/ops/fotoworkshop/) s nabídkou termínů 
a témat na rok 2009.

Ve středu 24.12 ve 22:00 jste zváni na 
půlnoční mši do kostela sv. Marie Magdaleny 
v Krásné Lípě. V Krásné Lípě v kostele Panny 
Marie ve 22:00.

Mše v jiných obcích: v Doubicích ve 21:00, 
v Rybništi ve 20:00, ve Chřibské ve 20:30

Kulturní komise města Krásná Lípa pořádá 
v pátek  16. ledna od 20:00 v kulturním 
domě v Krásné Lípě tradiční Reprezentační 
ples města. Vstupenky dostanete již nyní 
v předprodeji u pí. Cidlinové, tel. 606 336 260.

Využíváte videokameru pro svoji práci 
či máte natáčení jako koníčka a toužíte se 
s ní naučit lépe zacházet? Chcete vědět, jak 
si natáčení zorganizovat, jak natočit hezké 
kvalitní záběry, jak sestříhat snímek tak, aby 
upoutal? 

Pak právě pro Vás České Švýcarsko o.p.s. 
připravila netradiční workshop, který se 
uskuteční 24. ledna v domě ČŠ. Workshop 
je určen žákům i pedagogům jako vhodná 

V pondělí 6. 1. 2009  od 16:30 jste zváni na 
informační schůzku, kde se blíže seznámíte 
s metodou shiatsu masáží. V případě zájmu 
se na místě můžete přihlásit a dohodnout 
se na termínech desetihodinového kurzu - 
informační schůzka je zdarma. Schůzka se 
koná v komunitním centru. Shiatsu masáže 
pořádá Kostka Krásná Lípa.  

alternativa mediální výchovy, ale i amatérským 
fi lmařům, zájemcům o studium na FAMU, 
a také těm, kteří si chtějí udělat dobrou 
prezentaci, kdo videokameru využívají při 
své práci, ale i těm, kteří by si rádi natočili 
svůj spot, nebo si třeba jen přivezli pěkné 
video z dovolené. Workshop je naplánován na 
24. ledna a více informací o něm získáte na 
www.ceskesvycarsko.cz
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Provozní doba Relaxu – Vánoce 2008
Továrna – Bar + Galerie 

24. 12. – 26. 12. 2008 - zavřeno 
27. 12 +28. 12. 2008 - 15:00 – 22:00 hod
29. 12 + 30. 12. 2008 - 15:00 – 21:00 hod

31. 12. 2008 - 15:00 – 19:00 hod
1. 1. – 4. 1. 2008 - zavřeno

Továrna - Fitness + ubytování 
24. 12. – 26. 12. 2008 - zavřeno 

27. 12 - 30. 12. 2008 - 15:00 – 21:00 hod. 
31. 12. 2008 - 15:00 – 19:00 hod.

1. 1. – 4. 1. – zavřeno 
(ubytování na základě tel. dohody na tel. 

775 592 230) 

Továrna - Sauna, solárium, masáže
24. 12. – 26. 12. 2008 - zavřeno 

27. 12 - 31. 12. 2008 - služby na základě 
tel. objednávky na tel. 774 492 230

1. 1. – 4. 1. – zavřeno

Sportbar
prosincové pondělky zavřené - 1. 12. + 8. 

12. + 15. 12. + 22. 12. + 29. 12. 08
ostatní dny úterý až neděle 

12:00 – 19:00 hod
24. 12. – 26. 12. 2008 - zavřeno 

27. 12 + 28. 12. 2008 - 11:00 – 18:00 hod
29. 12. - 04. 01. 2009 - zavřeno

Sportovní areál
24. 12. – 26. 12. 2008 - zavřeno 

27. 12 - 30. 12. 2008 - 10:00 – 22:00 hod. 
31. 12. 2008 - 10:00 – 19:00 hod.

1. 1. – 4. 1. – zavřeno 
rezervace: www.krasnalipa.cz

Krásné Vánoce všem našim stálým i novým 
zákazníkům, hodně zdraví, štěstí a po-

hody…přeje kolektiv zaměstnanců Relax 
Krásná Lípa, p.o. 

PROSBA
Zaměstnanci Sportovního areálu Českého 

Švýcarska prosí obyvatele domů s areálem 

sousedících a z jeho blízkého okolí, aby 

dávali na Silvestra pozor kam pálí rachejtle. 

Odpálené rachejtle poškozují nafukovací 

krytou halu. Děkujeme, zaměstnanci 

areálu. 

Kalich hořkosti si vypili až do dna

Letošní zápas s rekordní účastí

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA

My, dospělí, velice dobře víme, co to je den 
B. Něco podobného zažili kluci starší přípravky 
v sobotu 6. prosince na turnaji v Mikulášovicích. 
Hrálo se zase na dvě skupiny. 

Hráči:
kapitán: Kamil Hošek, dále: David Holubek, 

Tomáš Alfery, Filip Alfery, Ondra Lehoczki, 
Jakub Vindyš, Matěj Pavlíček, brána: Jakub 
Virgler.

Skupina A                                                   
Skupina B
1. Spartak Mikov Mikulášovice                         
2. SK Skloluxus Lipová                                     
3. FK Česká Kamenice                                       
4. Čechie Horní Podluží                                     

Skupina B
1. TJ Krásná Lípa
2. FK Junior Děčín
3. SK Plaston Šluknov
4. Spartak Jiříkov
S prvním soupeřem – Jiříkovem naši kluci 

po zásluze vyhráli, k prvnímu gólu přihrál 
David Holubek Ondrovi Lehoczkému, po 
několika minutách se situace otočila a Ondra 
nahrál Davidovi. Do konce tohoto zápasu už 
žádný gól nepadl, nešťastně nám však pustil 
gól Jakub Virgler a tak bylo konečné skore 2 : 1.  
Po krátkém odpočinku jsme hráli s Děčínem. 

Než se kluci rozkoukali, měli dva góly v brance 
a v tu chvíli věděli, že musí makat. Po pěkné 
přihrávce Filipa Alferyho dal gól Ondra 
Lehoczki. Ale děčínští byli bohužel lepší a dali 
nám do konce zápasu ještě další dva góly. My 
jsme si připsali ještě během tohoto zápasu 
jednu branku a to v podobě penalty kopanou 
Kamilem Hoškem.

Posledním soupeřem v této skupině byl 
Šluknov. S ním kluci remizovali 0 : 0.

Na závěr hráli kluci o 5. a 6. místo 
s Mikulášovicemi. Ani v tomto zápase jim štěstí 
nepřálo a prohráli 0 : 1. Po dlouhé době si vezli 
domů smutné  6. místo. 

(m.alf )

Rekordních dvě stě osm malých zápasníků 
se zúčastnilo letošního již šestého ročníku 
Mezinárodního mikulášského turnaje v zápase 
řecko-římském. O tom, že krásnolipský turnaj 
získává na popularitě svědčí nejen jeho 
rekordní účast, ale i to, že do Krásné Lípy přijeli 
zápasníci z jedenácti oddílů České republiky 
a jedenácti oddílů z Polska, Německa 
a Slovenska. 

(vik)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

a)  každé druhé úterý jsou na náměstí ....
b)  název restaurace ve sport. areálu
c)  jak dlouho platí tato poukázka
d)  zařízení, které můžete po vyluštění použít
e)  nejvíce hřišť v areálu je na ....
f )  stolní hra, kterou si můžete zahrát v tělocvičně 
g) v továrně můžete navštívit i ....  
h)  Domu volného času říkáme také .... 
i)  v pravém křídle továrny se nachází ....
j)  příjmení architekta, který projektuje penzion na 
 našem náměstí   
k) velmi aktivní soubor, věnující se i Valašsku
l)  v továrně je pro návštěvníky připravena i ....
m) velmi aktivní soubor, zajíždějící často do 
 Zubrnic     
n)  zařízení v továrně, kde se určitě zahřejete 
  

Když vyluštěnou křížovku z originálu Vikýře vystřihnete a přiložíte k ní účtenku o konzumaci ve Sportbaru či 
Továrně, můžete ji použít jako bezplatnou vstupenku na (hodinovou) návštěvu fi tcentra v Továrně v období 
od 5. – 30. ledna 2009.
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Takřka současně s rekonstrukcí náměstí, na 
niž starosta získal dotaci ve výši 31 milionů 
korun z Regionálního operačního programu 
Severozápad, by měla v příštích 2-3 letech 
probíhat výstavba na ploše kdysi plánovaného 
nákupního střediska. Zde zamýšlí soukromý 
investor stavbu apartmánového domu. 
Jeho součástí by v jedné z variant měly být 
podzemní garáže pro cca 45 aut a celkem 
tři nadzemní objekty v prostoru mezi 
Křinickým náměstím, Pražskou ulicí a novým 
autobusovým nádražím. Architekt Patrik 
Hoff mann, který je mj. autorem nové poštovny 
na Sněžce, představil na posledním zasedání 
zastupitelstva aktuální stav a podobu tohoto 
záměru. Kromě nových staveb se výrazné 
změny budou týkat také domu na protějším 
rohu náměstí, bývalého informačního 
střediska, a především objektu Pražská 4, 
památkově chráněného domu před Továrnou, 
z nějž má vzniknout penzion s restaurací. 
Obě nemovitosti již nový investor od města 

koupil. Další úvahy se týkají rekonstrukce 
a nového využití přístavku u Továrny, který je 
v katastrofálním stavu a jehož vzhled již dnes 
zásadním způsobem kazí dojem z prostředí 
u domu volného času. Město se s investorem 
domlouvá o odprodeji ruiny a oboustranně 
přijatelných  podmínkách. 

Zmíněnými stavbami developerské záměry 
v našem městě zdaleka nekončí, naopak by 
se mělo jednat o pouhý začátek. Odprodej 
dalších městských pozemků a budov bude 
ovšem aktuální až poté, kdy bude nepochybný 
investorův vážný zájem na skutečné realizaci 
- a tedy až po proinvestování jasně daných 
objemů peněz na stavbách především kolem 
náměstí.

Uskutečnění byť jen první etapy záměru by 
městu přineslo nejen dostavbu prázdné 
plochy u náměstí, obnovení jeho 
historického půdorysu a posílení 
městského charakteru centra 

Krásné Lípy, ale především rozšíření ubytovací 
kapacity o desítky lůžek pro solventní 
klientelu, jaká zde v současnosti naprosto 
chybí. Je nepochybné, že pouze takovíto 
návštěvníci dokážou spolu s místními plně 
vytížit sportovní, relaxační a kulturní zařízení 
ve městě od sportovního areálu po Továrnu, 
na která dnes z naší společné městské kasy 
doplácíme statisíce. Jen samotná Továrna, 
o jejíž odkoupení investor rovněž projevil 
perspektivně zájem, nás stojí ročně milion. 
               

 (Petr Hořeňovský)

Epochální proměna centra města na dohled

Začíná dlouhodobá koncepce rozvoje cestovního ruchu nést plody?
Do tří let by střed Krásné Lípy mohl doznat změn zřejmě ještě výraznějších, než jaké znamenaly stavba domu Českého Švýcarska a rekonstrukce Továrny. 

A zásadně nové je to, že z větší části by se mělo jednat o soukromou investici. Její realizace by navíc znamenala radikální zvýšení počtu dlouhodobých 
návštěvníků města, a tedy potenciálních klientů pro naše nová volnočasová zařízení. Strategické záměry, jimiž bylo vedeno město při rozhodování 
o směru svého dalšího rozvoje v průběhu posledních několika let, se tedy, zdá se, blíží svému naplnění.

Regenerace našeho náměstí by 
měla být zahájena v jarních měsících 
a do léta 2010 by mělo být vše 
hotovo. Celý povrch se promění 
v kombinaci přírodních a betonových 
dlažeb. Zhruba 600 m2 zaplní zelené 
plochy, stěžejním prvkem bude kašna 
s různě tryskající vodou. Součástí je 
nové veřejné osvětlení, výtvarná díla 
a sochy, ozvučení. Jedna část by měla 
připomínat existenci říčky Křinice. 

Situace bude komplikovaná tím, že 
kraj bude realizovat také z evropských 
fondů rekonstrukci silnice z České 
Kamenice do Jiříkova, která povede 
i přes naše náměstí a časově se tyto 
akce potkají právě v létě. Bude to 
náročné.        

(zl)

Již několik měsíců probíhá jednání se zá-
jemcem o investice v oblasti cestovního ruchu 
a služeb v Krásné Lípě. Zastupitelstvo města 
schválilo podmínky budoucích případných 
prodejů mnoha pozemků v závislosti na po-
stupných investicích.  Již téměř dvacet let na-
bízíme pozemek u náměstí, a nenašel se žádný 
zájemce. Nejsme pupek světa, jsme moc malé 
město na privátní investici a velkou překáž-
kou jsou 2,2 metrů hluboké mohutné zákla-
dy, které se udělaly v roce 1990 pro původně 
zamýšlené nákupní středisko. Od té doby nic. 
Ještě v roce 1996 byla na náměstí ošklivá ple-
chová ohrada, poté byl pozemek ozeleněn. 
Dočasně … 

Zastupitelstvo města na svém posledním 
zasedání schválilo smlouvu o smlouvě bu-
doucí  na případný převod pozemku. Zájemce 
chtěl pozemek odkoupit přímo, ovšem pak už 
by město nemělo žádný vliv na to, co na něm 
vyroste, a jestli vůbec. ZM proto zvolilo pří-
stup, že není důležitý příjem z prodeje, ale je 
důležité mít jistotu a vše pod kontrolou. Proto 

ta smlouva o smlouvě budoucí. A opět řada 
podmínek, při jejichž splnění bude pozemek 
převeden za symbolickou cenu. A naopak. 
Dokud nebude splněno několik postupných 
podmínek a postaveno jedno podlaží, resp. 
proinvestováno 8 mil. Kč, nebu-
de prodej uskutečněn. 

Zastupitelstvo bylo seznáme-
no s projektem budoucích tří 
domů v prostoru mezi náměstím 
a Továrnou. Jedna varianta po-
čítá s  podzemními parkovištěm 
až pro 45 aut. Je to velkorysý 
přístup, protože podzemní par-
koviště v třiapůltisícovém městě 
se běžně nedělají ani v bohaté 
západní Evropě. V přízemí mají 
být nákupní prostory, klub, mul-
timediální knihovna, půjčovna 
kol  apod., v dalších poschodích 
apartmánový hotel. 

Pár dnů po schválení byly pro-
vedeny geologické sondy a na-

plno se rozeběhly projekční práce.
Víc uvidíme za rok. Možná se bude schylovat 

k výstavbě, možná z toho nic nebude. V tako-
vém případě nám díky zvolenému postupu  
pozemek zůstane. Tak uvidíme.                       (zl)

ašeho náměstí by 
j í h ě í í h

Situace bude komplikovaná tímm,, že 
k j b d li ké kký h

Projekt náměstí 

ání se zá-
ního ruchu

ta smlouva o smlouvě budoucí. A opět řada
podmínek, při jejichž splnění bude pozemek 

plno se rozeběhly projekčrojekční práce.
Víc uvidíme za rok. Možná se bude schylovate bude

Zelená plocha u náměstí

Ilustrativní obrázek 
budoucího 

náměstí (zelené 
plochy budou 

menší).
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Krásnou Lípu i v letošním roce opět navštívila řada osobností ať již politického nebo kulturního dění. Krásnou Lípu si tak prohlédl mistr školství 
Ondřej Liška, zavítal sem i předseda Senátu ČR Sobotka nebo nizozemský velvyslanec Jan Lucas Hoorn. 

Z kulturního světa to pak byly například zpěvačky Valerie Zawadská či 
Petra Černocká.  (r)

Pomalu není víkendu, aby se v Krásné Lípě alespoň něco malého nedělo. Níže Vám přinášíme přehled některých akcí, 
při kterých jste se mohli v loňském roce bavit.

šním roce opět navštívila řada osobností ať již politického nebo kulturního dění. Krásnou Lípu si tak prohlédl mistr školství 
ndřej Liška, zavítal sem i předseda Senátu ČR Sobotka nebo nizozemský velvyslanec Jan Lucas Hoorn. 

Významné osobnosti v Krásné Lípě

v Krásné Lípě alespoň něco malého nedělo. Níže VVámá  přinášíme přehled některých akcí,
při kterých jste se mohli v loňském roce bavit.

Ve městě 
se stále něco děje


