
• 8:00 – 10:45  Registrace účastníků (náměstí)

• 8:00 – 18:00  Prodej suvenýrů (náměstí, areál školy)

• 9:00 – 11:00  Mládežnický Big Band P. Zelenky (náměstí)

• 9:00 – 18:00  Krásná Lípa objektivem času - výstava 

  (Galerie – Továrna)

• 9:00 – 17:00  Dům Českého Švýcarska - Den otevřených dveří 

  (DČŠ)

• 9:00 – 17:00  Expozice městských kronik (Obřadní síň, MěÚ) 

• 9:00 – 18:00  Co jste netušili o rodácích Krásné Lípy 

  – výstava (Kulturní dům)

• 9:00 – 18:00  Základní škola – Den otevřených dveří (ZŠ)

(Expozice třídních knih * Výstava učebnic a školních pomůcek * Vytvoření 

stěny s podpisy absolventů * Setkání s učiteli) 

• 10:00 – 15:00  Kostel sv. Máří Magdaleny – Den otevřených dveří 

  (výstup na věž)

• 11:00 – 12:00 SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ & KŘEST NÁMĚSTÍ (náměstí)

  (program ceremoniálu bude sdělen na místě) 

• 12:00 – 18:00  Fotografování ročníků (park pod ZŠ + Hauserka)

• 12:00 – 15:00  Školní oběd (jídelna ZŠ)

• 12:00 a 15:00  August Frind – výstava obrazů 

  (Muzeum Rumburk, autobus RTO)

• 12:00 – 18:00  Krok za krokem Krásnou Lípou, procházky 

  s tištěným průvodcem (Krásná Lípa)

• 13:30 a 16:30  Autobusem na školní výlet – okruh K. L., Kyjov, 

  Doubice (z náměstí)

• 14:00 – 16:00  Koncert Ústřední hudby Armády ČR (náměstí)

• 15:00 Zahájen prodej fotografi í (škola)

• 16:00 – 18:00  Co bylo a zbylo v Krásné Lípě, výlet s OPS (od DČŠ)

• 16:00 – 17:00  Co bude a zbude, výlet se starostou (od kašny)

• 18:00 – 22:00  Velká školní party, hraje skupina Kliďánko (náměstí)

„organizátoři si vyhrazují právo

 drobných změn v programu“ 

377

Mimořádné číslo ke školnímu srazu 4,- Kč 1. června 2010

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 10. června 2010

krásnolipský půlměsíčník

Program oslav 5. června 2010 - 
Křinické náměstí v Krásné Lípě

(školní sraz a slavnostní křest nového náměstí)
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Základní škola

Kino - kulturní dům

Továrna

Sídliště

Autobusové nádraží

Sportovní areál Českého Švýcarska
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Na sever míří tisíce spolužáků!
První červnovou sobotu se v severočeské Krásné Lípě sejdou tisíce absolventů základní školy. Radnice spolu s krásnolipskou 

základní školou zde pořádají největší setkání absolventů v celé historii českého školství. Všichni, kteří se vzdělávali v Krásné 

Lípě v období mezi válkou a současností, se setkají na náměstí. 

 „Se svými vrstevníky se máte možnost vidět na třídních srazech, které jsou obecně velmi populární společenskou událostí, ale například 

s lidmi, kteří jsou o rok nebo dva starší a během školní docházky jste je pochopitelně také vnímali, tu možnost nemáte. My našim absolventům 

takové setkání umožníme,“ tvrdí ředitelka 

školy Ivana Preyová. Vedení školy pro 

tento den připravilo mnoho aktivit, které 

účastníkům setkání připomenou okamžiky 

jejich školní docházky. 

Milí spolužáci, vážení učitelé!

Velmi rychle se blíží náš velký školní sraz. Chtěli bychom vás tedy ještě jednou všechny 

pozvat, ale především požádat o to, abyste se v těchto posledních dnech pokusili nám 

pomoci rozeslat informace o srazu co největšímu počtu spolužáků i učitelů. Pokuste se, 

prosím, využít všech možných kanálů, internet (spoluzaci.cz, facebook), rodiče, příbuzné 

a známé, telefony, prostě všechno možné k tomu, aby se o našem srazu dovědělo co nejvíce 

lidí a opravdu se zúčastnili. 

Doufejme, že vše vyjde a vytvoříme rekord. I když daleko více jde o to, abychom se alespoň 

na chvíli všichni potkali v našem městě a také abychom slavnostně uvedli v život naše nově 

zrekonstruované náměstí. Bude tu i několik překvapení. 

Těšíme se na vás. 

Zbyněk Linhart, váš spolužák, t.č. starosta našeho města a Ivana Preyová, ředitelka školy 

Bude i školní oběd

Nové náměstí jako 
překvapení

Po celý den budou mít jednotlivé třídy 

možnost se opět společně vyfotografovat. 

Zajištěn mají dokonce i školní oběd, nebo 

krátký školní výlet. Některé přitom od 

posledního školního výletu dělí i šedesát let. 

V průběhu posledních měsíců se krásnolipští 

absolventi registrovali na speciálním 

internetovém portálu. Proto organizátoři 

srazu již dnes vědí, že svou školu hodlají po 

letech navštívit lidé nejen z celé republiky, ale 

dokonce i ti, kteří v průběhu života opustili 

hranice své rodné země, či dokonce Evropy. 

Bude to den, na který se nezapomíná. Všichni, 

bez rozdílu věku, si budou moci prohlédnout 

učebnice, ze kterých se učili. Pedagogické 

muzeum zapůjčilo kromě učebnic také dobové 

školní brašny či penály. Jedním z největších 

překvapení pro krásnolipské školáky ovšem 

bude náměstí. V den setkání bude totiž 

ofi ciálně předána zcela nová centrální zóna 

města. Z povrchu původního náměstí zbyla 

jen symbolická (krásná) lípa, která je pro zdejší 

občany pochopitelně nedotknutelná. Jinak 

nezůstal kámen na kameni. „Nové náměstí 

společně pokřtíme a naši školáci budou vlastně 

první, kdo jej bude užívat,“ říká spokojený 

starosta Zbyněk Linhart, který je ostatně také 

absolventem krásnolipské základky.

Další informace:

Zdeněk Novák

www.skolnisraz.cz 

DO ŠKOLNÍHO SRAZU 

5. ČERVNA 2010 

ZBÝVAJÍ JIŽ JEN 4 DNY.

REGENERACE KŘINICKÉHO NÁMĚSTÍ V KRÁSNÉ LÍPĚ 

CENTRUM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA II

Přijměte prosím pozvání na slavnostní otevření zrekonstruovaného Křinického náměstí, které se koná  
v rámci oslav 140. výročí povýšení Krásné Lípy na město.  
Součástí oslav je i Školní sraz 2010 – největší historické setkání absolventů krásnolipské základní školy.

Slavnostní akt se uskuteční v sobotu 5. června 2010 v 11:00 hodin na Křinickém náměstí.

Město Krásná Lípa realizovalo tento projekt v letech 2009–2010 celkovým nákladem přes 37 mil. Kč.

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

”

KRÁSNÁ LÍPA, 5. ČERVNA 2010  WWW.SKOLNISRAZ.CZ
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Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 7.6. 2010 ve Vlčí Hoře 
a v Zahradách a ve čtvrtek 10.6. 2010 v 
Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 21.6. 2010 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
24.6. 2010 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
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.

Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu 

v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359

Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním handicapem.

Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu 
s pečovatelskou službou v Krásné Lípě 

Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359

Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.

Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
 

Amari poradna
PO,ST 10:00-17:00

Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání, 
zadluženosti apod.

 
Občansko právní poradna 

Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek

Kontakt: 412 354 842
 

JOB poradna
PO 9:00 -17:00

Volná pracovní místa, poradenství při hledání zaměstnání.
 

Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let

ÚT   9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.

 
Klub VČELIČKA 

PO,ST 9:00 – 11:00  - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
 

Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity

ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00  - doučování školáků

 
T-klub pro děti a mládež

ÚT-PA 12:00 – 19:00  
SO 12:00 – 18:00

 
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00

Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s různým 
stupněm postižení.

 
Šicí dílna

Úterý 9:00 – 16:00 
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.

Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení

Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.

Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 – 11:00

• 5. – 6. 6. 2010 MUDr. Sýkorová Zdena
      U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216
• 12. – 13. 5. 2010 MUDr. Voborská Oluša
      Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
Rozpis je aktualizován dle podkladů od 
stomatologů, přesto ale doporučujeme 
správnost uvedených informací před návštěvou 

lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. 
Na schůzku je třeba přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva 
obchodních společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, 
zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady 
publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.

Dotaz: 
Dceři je devatenáct let a studuje v Liberci. Její rodiče jsou rozvedeni, dcera má trvalé bydliště 
v Liberci v družstevním bytě, který patří jejímu otci. Otec se nyní z bytu vystěhoval ke své 
přítelkyni. Dceru však v bytě nechce, protože chce byt pronajímat. V podstatě se tedy jedná 
o to, zda může otec svou studující dceru bez příjmů z bytu vystěhovat. V zákoně o rodině 
nejsou k uvedenému problému žádná stanoviska.

Odpověď: 
Zákon o rodině zde nic neřeší – upravuje rodičovskou zodpovědnost (souhrn práv 
a povinností) při péči o nezletilé dítě. 
Dcera se nestala nájemcem předmětného družstevního bytu. Protože je již plnoletá, bydlí 
v bytě oprávněně, ale pouze z titulu souhlasu jejího otce. Bude-li tento souhlas odvolán, pak 
již bydlí v bytě neoprávněně a může být i bez náhrady „vystěhována“. Samozřejmě za dobu, 
kdy byt nebylo možné pronajímat, by měla otci uhradit náhradu škody – újmu v té výši, co 
by dostal z pronajmutí bytu. 
Protože se jedná o družstevní byt, nelze použít ustanovení o přechodu nájmu bytu podle 
§ 706 odst. 2 obč. zák. (na který odkazuje § 708 obč. zák.). Takovou možnost přechodu nájmu 
bytu by mohly pouze upravovat stanovy družstva jako prvotní předpis - pak by takový 
přechod bylo možné realizovat. Je to však velmi nepravděpodobné, protože družstvo 
pronajímá byty především svým členům. 
Takže přesná a konkrétní odpověď – ano, rodiče mohou své zletilé děti bez náhrady 
„vystěhovat“ z družstevního bytu, kde jsou oni nájemci a děti nikoliv. Zákon to nezakazuje. 
Zákon zde pro zletilé děti nestanoví žádnou ochranu. Výjimkou by samozřejmě byly děti 
postižené. 
Totéž platí i u bytu či domku, který rodiče vlastní. 
Platí to i u nájemního bytu, kde dítě není nájemcem, zde je však nutno zjistit, zda podle 
§ 708 obč. zák. na dítě nájem nepřešel. 

Poděkování Pravý břeh 
Cimráku

Od 1.1. 2010 je rozhodnutím vyššího 
rybářského orgánu zakázán rybolov na 
pravém břehu Cimráku (pod bývalým 
Toposem) od hráze až po přítok. Případný 
pohyb osob v této lokalitě bude sledován 
příslušnými kontrolními orgány.
Tímto rozhodnutím vznikne zóna klidu nejen 
pro ryby, ale lze předpokládat, že se tento 
úsek stane oblíbeným místem pro vodní 
i ostatní ptactvo a že zde i zahnízdí. K tomu 
je však zapotřebí, aby občané do těchto míst 
nevstupovali.
Dospělé asi tato lokalita k procházkám 
lákat nebude, na Cimráku je k relaxaci řada 
přitažlivějších míst, ale páni kluci by si ji ke 
svým dobrodružným aktivitám vybrat mohli. 
Má výzva tedy platí hlavně jim a jejich rodičům. 
Vyberte si, prosím, ke svým hrám jiné místo 
a nechte tento úsek v klidu ať se můžeme 
dočkat chvíle, kdy i v našem městě, téměř 
v jeho centru, vznikne místo, kde se budou 
vyskytovat a možná i zahnízdí třeba i vzácné, 
nebo ohrožené druhy ptactva.

Děkuji za pochopení. Vladislav Vencko.

P děk á í ý ř

UPOZORNĚNÍ 
V sobotu 12. června od 15:00 do 16:00 hodin bude v areálu Technických služeb 

města ordinovat veterinární lékař.

Alespoň tímto způsobem bychom chtěli 
poděkovat vedení a personálu Domova 
důchodců v Krásné Lípě za to, že obětavou 
starostlivostí a nevšední péčí umožnili, aby 
naše maminka, paní Miloslava Koliášová, 
prožila spokojeně poslední roky svého života. 
Obdivujeme úsilí všech, kteří se zasloužili 
o to, aby lidé na sklonku života žili v moderním 
a krásném prostředí. Děkujeme i všem 
našim přátelům a známým, kteří maminku 
navštěvovali a pomáhali jí v době, kdy jsme 
u ní nemohli být my. 

Miroslava a Marta Koliášovi, Kalifornie
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Fotky školáků se 
objeví na náměstí

Pohádkový les se blíží

Výstava 
krásnolipského malíře 

Augusta Frinda

Co bylo a zbylo...
v Krásné Lípě

Vojenská hudba na náměstí Program DPS AmOS 
na červen:

9.6.    Posezení u kávy- ochutnávka 
 vlastních výrobků.
16.6.  Vystoupení dětí z MŠ.
23.6.  Společenské hry.

30.6.  Českosaské Švýcarsko- beseda.

Více jak 3 200 obličejů se objeví premiérově 
v den konání Školního srazu na novém 
výlepovém sloupu, který se stal součástí 
výbavy zrekonstruovaného Křinického 
náměstí v Krásné Lípě. Budou to tváře 
z třídních fotografi í všech ročníků – a je jich 
požehnaně, přesně 106. A plakátem na 
náměstí to neskončí – připravuje se totiž i 
knižní vydání.  

Naplánujte si již nyní volno na sobotu 
12. června. Tento den se totiž můžete vydat na 
tradiční akci pro děti i dospělé – krásnolipský 
Pohádkový les. Start bude mezi 8:00 až 10:00 
hod. na nádvoří Továrny – Domu volného času. 
Připraveny jsou dvě trasy: dlouhá - cca 8-9 km, 
druhá kratší - cca 6-7 km. Cíl je na stanové 
základně Klubu českých turistů Krásná Lípa 
za fotbalovým hřištěm. Připraven je i kulturní 
program. Koncertovat bude country kapela 
RUKSAK z Rumburka, v několika vystoupeních 
se představí skupina historického šermu 
a pořadatelé hledají další možnosti zpestření 
tohoto dne.
Trasy je možné absolvovat i s kočárky, účastníci 
pochodu budou moci v cíli zvolit nejhezčí 
pohádkové bytosti, na trasách bude umístěn 
stánek s levnými balenými nápoji a drobnými 
cukrovinkami, v cíli bude možné opět levně 
zakoupit jídlo, točené pivo, točenou limonádu, 
kávu a podobně. U táboráku si budete moci 
i opékat uzeninu. Startovné 15,- Kč.
Přijďte, KČT se na Vás těší. 

V muzeu Rumburk, které je pobočkou 
oblastního muzea v Děčíně, je připravena 
výstava obrazů krásnolipského malíře Augusta 
Frinda. Navštívit ji můžete od 5. června do 
29. srpna letošního roku. Pro účastníky 
Školního srazu 2010 je připravena mimořádná 
možnost navštívit rumburské muzeum 
přímou linkou z Krásné Lípy historickým 
autobusem. 

Jak vypadalo náměstí dříve? Kde stál bývalý 
pivovar? Kdo patří mezi nejslavnější rodáky 
města? Na tyto a další otázky hledejte 
odpovědi při putování po stopách našich 
předků.
Partner Školního srazu 2010 – České 
Švýcarsko, o. p. s. připravil pro slavnostní den 
5. června 2010 upravenou verzi komentované 
procházky historií Krásné Lípy – „Co bylo 
a zbylo…“. 
V doprovodu odborné průvodkyně Kamily 
Liškové si při krátké procházce městem 
můžete připomenout historii dávnou i 
nedávnou, porovnat ji se současností a nechat 
se třeba i překvapit netušenými souvislostmi. 
Začátek je plánován na 16:00 hodinu. 
Vycházet se bude z Křinického náměstí od 
Domu Českého Švýcarska. Procházka po 
městě bude trvat zhruba dvě hodiny.

Důležitým prvkem programu Školního srazu v sobotu 5. června bude i koncert Ústřední hudby 
Armády ČR přímo na náměstí mezi 14:00 – 16:00.

á ý íží

Vědomostní soutěž: 
Památky Krásné Lípy
Vědomostní soutěž týkající se památných míst 
charakteristických pro Krásnou Lípu, kterou 
připravil Klub českých turistů Krásná Lípa ve 
spolupráci s městem Krásná Lípa je u konce. 
Na vítěze čekají zajímavé ceny, které jim budou 
předány 5. června u příležitosti školního srazu 
2010.
Odpovědi na všech 39 otázek najdete na 
webových stránkách města www.krasnalipa.
cz v aktualitách a ve vývěsní skříňce KČT 
u autobusové zastávky v Krásné Lípě.

FOTOSOUTĚŽ: 
Znáte opravdu 
Krásnou Lípu?

Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e 
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná 
a kde se objekt nachází. Kdo do desíti dnů 
od vydání Vikýře správně odpoví na otázku, 
připíše svoji adresu a odpověď odevzdá 
v informačním středisku na náměstí, nebo 
ji pošle na e-mailovou adresu milansudek@
seznam.cz, bude zařazen do losování.
Na fotografi i z minulého čísla byla kaplička 
Nejsvětější Trojice na Sněžné. Jde zřejmě 
o nejstarší stavbu celé osady, kterou v roce 
1709 nechal postavit Johan Georg Klinger, 
jako poděkování, že se mu vrátil syn živý 
a zdravý z války. Na její vysvěcení upomíná 
v interiéru kaple zazděný kamenný reliéf.   
Cenu - upomínkové předměty – získávají: 
Vladimír Kraus – Praha, Petr Heene a Jan 
Heene.
Víte, která krásnolipská budova se pyšní tímto 
portálem? Program kina - 

kulturního domu 
Krásná Lípa
ČERVEN 2010

PEVNÉ POUTO
středa 2. 6.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Čtrnáctiletou Susie zavraždili a ona se ze svého zvláštního 
světa stává svědkem událostí, které následovaly po tomto 
hrozném činu. Nejnovější fi lm Petera Jacksona. 135 min. 

Přístupno od 12ti let.

ALENKA V ŘÍŠI 
DIVŮ

středa 9. 6.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Nového  zpracování knihy Lewise Carrolla o 
dobrodružstvích Alenky, která se ocitne ve fantastické 
podzemní říši se ujal osobitým způsobem režisér Tim 
Burton. 108 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

y

j

F tk šk láků
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Nad Křinicí bdí voda, oheň, země i vzduch

Krásnolipská kašna včera a dnes

Nepřehlédnutelnou součástí rekonstruovaného 

Křinického náměstí v Krásné Lípě jsou čtyři sochy 

stojící u symbolického mostku nad zakrytou Křinicí. 

Nový umělecký prvek představuje čtyři přírodní živly 

- vodu, vzduch, oheň a zemi. Sousoší z hořovického 

pískovce vytvořil akademický malíř a sochař Herbert 

Kizsa z Kadaně. V podstavci jedné ze soch je uložen 

i vzkaz  příštím obyvatelům a generacím žijícím 

v Krásné Lípě spolu s dalšími několika dobovými 

dokumenty a předměty, které souvisí s dnešní 

Krásnou Lípou. Celý vzkaz si můžete přečíst na 

webových stránkách města www.krasnalipa.cz

Po dlouhých letech „sucha“ se na krásnolipské náměstí 

opět vrátila kašna. Sice na trochu jiné místo, ale v 

plné kráse. Kašna spolu s celým rekonstruovaným 

náměstím bude ofi ciálně pokřtěna a slavnostně 

předána k užívání v den Školního srazu v sobotu 

5. června. Po setmění pak všechny přítomné čeká 

premiéra večerní barevné show nové kašny. Malá 

ochutnávka je na připojeném snímku.

voda         -         země       -         vzduch         -         oheň
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Křinické náměstí v novém kabátě

Továrna má bohatou minulost, ještě bohatší přítomnost

Centrum Krásné Lípy v galerii současné městské architektury proměnilo více než třicet milionů korun, které 

město získalo z evropských fondů. 

Mnoho přívlastků měla budova, která bude pro 

nenahraditelnou atmosféru svých prostor zařazena 

do programu Školního srazu. Byla Domem chovatelů, 

školní dílnou, ruhlárnou i diskotékou. Dnes je 

Domem volného času. Současným vybavením jí 

může konkurovat jen málo objektů tohoto regionu. 

Ostatně, to by jinak nebyla tak hojně navštěvována 

sportovci z Rumburku a jiných měst a obcí severu. 

Že se o její úpravu ucházely desítky pracovitých rukou 

minulosti se můžete přesvědčit z této fotografi e. 

Patrně se bude jednat o padesátá léta...
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V e l k o l e p ě 
jsme tento-
krát v naší 
školce Mo-
týlek oslavili 
svátek Země. 
N e j p r v e 
jsme si udě-
lali výlet na 

Terénní základnu, kde nám paní Pešková a ko-
lektiv přichystali „Putování za kapičkou vody“. 
Jaké putování? Inu, že se jen tak v potoce či 
v rybníce kapička vody neobjeví zčistajasna 
jsme věděli, ale jak je to s tím koloběhem vody, 
to jsme si ověřili právě tam ve spoustě připra-
vených her s hromadou obrázků a pomůcek. 
Vzdělávací vycházka nám opět přinesla hodně 
velké zábavy, ale také vědomosti o přírodě, 
které jsme hned ve školce využili – třeba jen 
tím, že se učíme vodu používat tak jak si za-
slouží – šetrně s ní zacházet a neplýtvat jí - na-
příklad u obyčejného umývání rukou….. 
Další oslavu svátku Země jsme si udělali tento-
krát přímo ve školce na zahradě – strávili jsme 
společné odpoledne zajímavými hrátkami. 
S čím? Přece s papírem – o kterém víme, že se 
vyrábí ze stromů – tedy ze dřeva, dá se snadno 
recyklovat a má v životě člověka důležité mís-
to. Spoustu let se také snažíme s dětmi a ro-
diči zapojovat do místní soutěže sběru papíru 
a úspěšně – na  místní úrovni držíme prim na 
předních místech a již se nám podařilo touto 
cestou během několika let vyhrát fotoaparát, 
fi nanční odměnu i počítač … tak byli rodiče 

s dětmi při sběru papíru pilní. Spoustu času 
také věnujeme tvořivé práci s odpadovým 
papírovým materiálem – a právě to bylo naše 
hlavní motto při tomto odpoledni.
Na zahradě se to hemžilo papírovými letadly, 
skládanými květinami z kapesníčků, závodilo 
se „Po stopách Yettiho“ na obrovských papí-
rových šlápotách a v altánu rostlo za pomo-
ci lepidla, fi x a různých papírových krabiček 
jedno neuvěřitelné město plné domů, květin, 
stromů, hřišť a dokonce i kostela – a to všech-
no věřte-nevěřte – z obyčejných papírových 
krabiček. Den jsme završili rozdáním štěstíčka 
v papíru. Co bylo v malinkatých papírových 
obálkách bylo předmětem tajemného hádá-
ní. A protože všem vyhládlo, zapálil se oheň 
a všichni si upekli voňavé buřtíčky, na které 
jsme se celou dlouhou zimu těšili.
Tak jsme u nás v Motýlku oslavili svátek Země.

Protože jedním ze znaků nástupu jara po 
dlouhé zimě je zrození mláďat, zaměřili jsme 
se tématicky celý květen ve „Sluníčku“ právě 
na zvířata – a to exotická, domácí a volně 
žijící. Na zvířátka exotická jsme se zajeli 
podívat s německou MŠ do ZOO v Liberci, na 
zvířata domácí jsme se vypravili do Krásného 
Buku, volně žijící zvířátka přijela za námi do 
MŠ z Dubé u České Lípy.
Na ovčí farmě u Dastychů, na nás čekala 
2 - 3denní narozená jehňátka. Děti bedlivě 
pozorovaly, jak se o svá miminka pečlivě 
starají jejich ovčí maminky, suchým pečivem 
nakrmily stádo různě starých oveček 
a nakonec se za doprovodu pana Dastycha 
všichni povozili na koníkovi. Tímto manželům 
Dastychovým velmi děkujeme za vstřícnost 
a ochotu, se kterou nám věnovali svůj čas 
a těšíme se zase na příští setkání.
A co se týče zvířátek volně žijících 
v přírodě? Do naší „sluníčkové školky“ 
jsme pozvali na návštěvu paní 
Věru Gilovou a její „miláčky“ – sovy 
a dravce. Nejprve si děti pohladily 
„soví miminka“, potom si prohlédly 
několik sov, z nichž nejznámější všem 
byla sova Rozárka z pohádky Tři oříšky 
pro Popelku, kterou si s nadšením také 
mohly pohladit. Ze života sov a dravců 
se děti dozvěděly mnoho zajímavostí, 
přičemž měl nejvíce obdivu výr velký, 
který předvedl svoji šikovnost tím, že 
přeletěl neznámým prostorem zpět na 
své místo. Aby se dětičky také trochu 
protáhly, zahrály si s paní Gilovou 

pohybovou hru „Na sovičky“, předvedly soví 
pochod, a vyzkoušely si soví tanec. Někteří 
odvážlivci utvořili 2 řady a poštolka obecná 
nám všem ukázala průlet touto uličkou pro 
pamlsek masa. Největším zážitkem a zároveň 
důkazem statečnosti byl pro každé dítě přílet 
poštolky přímo na jeho ručičku, chráněnou 
koženou rukavicí. Na závěr vyběhly všechny 
děti ven, kde na ně čekali největší dravci - 
orli, děti se proběhly  při hříčce „na ptáky“. 
A protože se přiblížil konec naší naučné 
besedy, sovičky a dravci už měli hlad, dostali 
hlad  i naši „malí ptáčkové“ ze Sluníčka, 
rozloučili se a „letěli“ se do školky naobědvat.
Při všech akcích se děti přesvědčily, že nejen 
ony, ale také zvířátka mají svoje rodiče, kteří je 
chrání, učí, vedou  k samostatnosti a připravují 
je pro jejich další život.

(Za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)

Slavili společně se Zemí

Květen se zvířátky

O ČEM UVAŽUJÍ 
OSMÁCI ???

V následujících miniúvahách a jejich 
částech zachytili žáci 8.A a 8.B svoje 

myšlenky, nápady, názory:

● Lidi by s neměli posuzovat podle rasy, 

 každej člověk je jinak vychovanej, má 

 svoje práva...

● Lidi by neměli krást, je to pěkná 

 hloupost...

● Je nezdravé kouřit, ničíme si tím zdraví, 

 cigarety by se měly zakázat...

● V hodinách si stěžujeme, že nic 

 neumíme, ale můžeme si za to často 

 sami, nedáváme pozor a děláme velký 

 hluk...

● Je důležité vybrat si povolání podle 

 sebe, co by nás bavilo, ne podle rodičů 

 – bude to naše práce, ne?...

● Lidi nemáme posuzovat podle 

 vzhledu, je potřeba dobře se poznat...

● Pomluvy a lži jsou úplně zbytečné, 

 stejně se vždycky pravda odhalí...

● Je důležité třídit odpad, příroda 

 potřebuje naši pomoc a ochranu...

● Ti, co kouří a myslí si, že jsou frajeři, 

 jsou spíš pořádní hlupáci...

● Sport je v našem životě dost důležitý, 

 každý by měl trochu sportovat...

● Musíme umět také správně odpočívat, 

 jinak jsme nervózní, podráždění, 

 máme špatnou náladu...

● Politická situace v ČR je špatná, 

 politici se starají jen o sebe, upozorňují 

 na různé skandály, spíš by se měli 

 starat o republiku...

● Lidi by se neměli prát, rvačka a bitka 

 nic nevyřeší...

● Přírodě pomůžeme i tím, že odhodíme 

 papírek do koše a ne na zem, na 

 přírodě by nám mělo záležet, není 

 přece jedno, v jakém prostředí žijeme...

● Každý se může oblékat podle svého, 

 může poslouchat jakoukoli hudbu bez 

 ohledu na to, co se líbí ostatním. Každý 

 jsme jiná osobnost, odlišujeme se 

 a není potřeba to hned odsuzovat...

● V dnešní době je třeba začít myslet 

 ekologicky, třídit odpad, recyklovat, 

 šetřit energiemi, vodou atd....příroda 

 není nevyčerpatelná a co bude pak?...

● Když se nebudeme aspoň trochu 

 pohybovat, budou z nás nemocní 

 „tlouštíci“...

● Šikana je blbá, ubližuje, stresuje, je 

 třeba s ní „zatočit“...
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Jste starší člověk? Nemáte nikoho blízkého? 
Nebo víte o někom, kdo pomoc potřebuje?
Město Krásná Lípa ve spolupráci s p. o. Kostka 
Krásná Lípa vám může pomoci.
Pokud potřebujete nakoupit, doprovodit 
k lékaři či něco jiného, ozvěte se!

Zavolejte na tel. 412 354 822 nebo se dostavte 
osobně na MěÚ Krásná Lípa, kancelář č. 10 ke 
sl. Baranové, kde si popovídáme o tom, jakou 
pomoc byste chtěli a co potřebujete. Cena za 
pomoc při jednotlivých úkonech je 60,- Kč na 
hodinu.            (jg)

České Švýcarsko o.p.s. se stalo v roce 2010 
koordinátorem regionální značky „Českosaské 
Švýcarsko, regionální produkt“, na které 
spolupracuje spolu s Asociací regionálních 
značek, MAS Šluknovsko a Saskou nadací pro 
ochranu přírody a životního prostředí. 
I proto regionální výrobce ofi ciálně informuje 
o Výzvě k podání žádostí k získání certifi kace 
pro výrobek (výrobky) v podobě značky 
„Českosaské Švýcarsko, regionální produkt“. 
Vyplněná žádost musí být odeslána 
nejpozději do 11. června. Obecné zásady 
pro udělování a užívání značky jsou ke 
stažení na www.ceskesvycarsko.cz.. Zasedání 
certifi kační komise, která posuzuje udělení 
značky jednotlivým výrobcům, proběhne dne 
17. června 2010. 
Následné slavnostní udílení certifi kátů 
spojené s tiskovou konferencí se bude 
konat dne 18. června 2010 od 10 hodin 
v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Více 
informací na www.ceskesvycarsko.cz. 

Reprezentativní publikace o Pravčické bráně 
pojmenovaná Pravčická brána – Velká kniha 
o Velké bráně spatřila světlo světa. Kniha 
vyšla při příležitosti 10. výročí založení 
Národního parku České Švýcarsko a popisuje 
z mnoha různých pohledů jedinečný symbol 
nejmladšího českého národního parku. 
Publikace, obsahující množství jedinečných 
obrazových materiálů, popisuje největší 
evropskou pískovcovou skalní bránu nejen 
z hlediska geologického, přibližuje také 
zde žijící rostlinstvo a živočišstvo, věnuje se 
jejímu sepětí s lidmi i stopám, které zanechala 
v umělcích. 
Kniha je dílem patnáctičlenného autorského 
týmu, nad jehož prací bděly editorky 
Natalie Belisová a Zuzana Vařilová. Publikaci 
o 240 stranách vydala v nákladu 2000 kusů 
Správa Národního parku České Švýcarsko ve 
spolupráci s nakladatelstvím Academia, za 
fi nančního přispění Ústeckého kraje. 

(Tomáš Salov, NP České Švýcarsko)

Tak, jako již řadu let, i letos mohou obyvatelé 
města žádat o příspěvky na vylepšení 
a zkrášlení svých nemovitostí. 
O příspěvek na opravu fasády nebo střechy 
může požádat každý občan, který vlastní dům 
k trvalému bydlení na katastrálním území 
Krásná Lípa, Krásný Buk, Kyjov u Krásné Lípy, 
Zahrady, Vlčí Hora, Sněžná.
O příspěvek na rekonstrukci oplocení může 
požádat každý občan z vyjmenovaných 
katastrálních území (vlastník domu 
i rekreačního objektu). Dotace se může 
uplatnit pouze na tu část oplocení, jež sousedí 

s veřejnou komunikací. 
Žádost se podává písemně a to do 11. června 
2010 na odbor výstavby, investic a ŽP MěÚ 
Krásná Lípa, kde jsou k dispozici tiskopisy 
žádostí. 
Nejpozdější termín dokončení opravy 
a podání písemného oznámení je stanoven 
na 15. 10. 2010. S dotazy se můžete obracet 
na Karla Mareše, odbor výstavby, investic 
a ŽP – tel.: 412 354 832. Formuláře i podmínky 
žádostí najdete na webových stránkách města 
www.krasnalipa.cz

Rada města i pro rok 2010 vyhlásila soutěž 
„Město plné květin“. Účastníkem se může stát 
každý občan vlastnící na území města Krásná 
Lípa a v přilehlých osadách dům k trvalému či 
rekreačnímu bydlení. Platí to i pro obyvatele 
žijící v panelové zástavbě. 
Jak se stát účastníkem soutěže? Jednoduše. 
Stačí, když si vyzdobí z vnější strany směrem 
do ulice okna bytu, domu či balkon živými 
květinami v truhlících (případně v jiných 
nádobách) nebo předzahrádku přilehlou ke 
komunikaci. 
Do soutěže se mohou přihlásit sami vlastníci 
vyzdobených domů, oken či balkonů, nebo 
mohou své spoluobčany přihlašovat sami 
obyvatelé města Krásná Lípa a okolních 

osad tím, že vyplní anketní lístek, který bude 
k dispozici na Městském úřadě a v Informačním 
středisku. 
Tento anketní lístek pak odevzdá na 
Městském úřadě – v podatelně nebo na 
odboru výstavby, investic a ŽP v termínu od 
15. 6. 2010 do 31. 8. 2010. Na základě této 
přihlášky budou pořízeny fotografi e, ze 
kterých poté vybere komise cestovního ruchu 
tři skutečně nejkrásněji vyzdobené byty, domy 
nebo balkony. 
Vítězové mohou získat fi nanční odměnu ve 
výši do 3 000,- Kč!! 
Do soutěže budou zařazeni pouze ti občané, 
kteří nemají závazky vůči městu Krásná Lípa – 
dluhy, nesplnění ohlašovací povinnosti apod. 

 Občanské sdružení CEDR – komunitní 
centrum, začalo od 1. května s realizací 
projektu „Mám práci“. Cílem projektu je zvýšit 
zaměstnanost osob ohrožených na trhu práce, 
zejména osob znevýhodněných (mladistvých, 
osob vyžadujících zvláštní pomoc apod.). Ve 
spolupráci s Úřadem práce Děčín, pobočka 
Rumburk umístíme klienty z této skupiny do 
našeho programu, který jim umožní zvýšit si 
svou kvalifi kaci, své dovednosti a kompetence 
na trhu práce. „Projekt Mám práci“ nabízí 
šanci lidem, kteří jsou dlouhodobě v evidenci 
úřadu práce z důvodu nevyhovujícího stupně 
vzdělání, ať už to jsou mladí lidé, kteří splnili 
povinnou školní docházku a dál ve vzdělávání 
nepokračovali, nebo naopak starší lidé, 
kteří ihned po základní škole nastoupili 
do zaměstnání. Těmto lidem nabídneme 
příležitost naučit se dovednostem, které 
mohou uplatnit u celé škály zaměstnavatelů, 
jako jsou technické služby měst, zahradnictví 
nebo v lesním hospodářství,“ říká k projektu 
Miroslav Řebíček, předseda občanského 
sdružení. V šestiměsíčním akreditovaném 
rekvalifi kačním kurzu klienti získají teoretické 

vzdělání a odbornou praxi v oboru údržby 
veřejného prostranství a zeleně. Po celou 
dobu odborného vzdělávání se klienti budou 
účastnit motivačních aktivit zaměřených na 
úspěch na trhu práce. Zároveň klientům bude 
umožněno řešit své sociální problémy 
v odborném sociálním poradenství, 
tak aby byly odstraněny nebo 
omezeny bariéry, které klientovi brání 
získat nebo udržet si zaměstnání 
(zadluženost, sociální situace, 
bydlení atd.). Pro úspěšné absolventy 
rekvalifi kačního kurzu, kteří získají 
osvědčení o rekvalifi kaci, budou 
u zaměstnavatele vytvořena na 
dobu šesti měsíců podporovaná 
místa. Projekt bude probíhat 
v Krásné Lípě a bude trvat do 
30. 4. 2012. 
Projekt je fi nancován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a ze státního rozpočtu 
ČR. 

(Alexander Jelínek, CEDR)

Nabízíme pomoc potřebným spoluobčanům Výzva k podání 
žádostí o certifi kaci 

Vyšla kniha 
o Pravčické bráně

I letos lze žádat o příspěvek na opravy fasád, 
střech a oplocení

Soutěž „Město plné květin“ je vyhlášena

Projekt „Mám práci“

š

j p
týmu, nad jehož prací bděly editorky 
Natalie Belisová a Zuzana Vařilová. Publikaci 
o 240 stranách vydala v nákladu 2000 kusů 
Správa Národního parku České Švýcarsko ve 
spolupráci s nakladatelstvím Academia, za 
fi nančního přispění Ústeckého kraje. 

(Tomáš Salov, NP České Švýcarsko)

 Občanské sdružení CEDR – komunitní 
centrum, začalo od 1. května s realizací 
projektu „Mám práci“. Cílem projektu je zvýšit
zaměstnanost osob ohrožených na trhu práce,
zejména osob znevýhodněných (mladistvých,

b ž d jí í h láš í d ) V

vzdělání a odbornou praxi v oboru údržby 
veřejného prostranství a zeleně. Po celou 
dobu odborného vzdělávání se klienti budou 
účastnit motivačních aktivit zaměřených na 
úspěch na trhu práce. Zároveň klientům bude 

ž ě ř ši é iál í blé

Projekt „Mám práci“
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V neděli 23.5.2010 se na domácím 
trávníku odehrál zápas mezi TJ Krásná Lípa 
a Vilémovem „A“. Již v první polovině zápasu 
začala Lípa vedením branky Adriana Grundzy 
a své vedení si udržela až do konce celého 
zápasu. V 1. půlce dal soupeřům ještě branku 
Tomáš Alfery, ale současně jsme dostali gól od 
vilémovských. V 2. poločase se nám gólově 
opět vedlo, padly celkem čtyři a dali je: Matěj 
Pavlíček, Libor Král, Honza Kaipr a David 
Holubek. 
V bráně nám celý zápas chytal Jakub Vokoun. 
Celkové skóre: TJ Krásná Lípa – Vilémov „A“  
6 : 3

(m. alf ) 

Defi nitivní konec druhé světové války 
a opěvování osvoboditelů padne vždy 
na květnové dny a spousta kulturních 
a sportovních tradic je věnována právě 
tomuto výročí. Stejně tak volejbalový turnaj 
„O pohár osvobození“ je takto pojat a letošní 
41. ročník je svědectvím, že dobré akce má 
smysl dělat a opakovat.
Tentokrát nás kupodivu ani nezradilo vrtkavé 
počasí posledních dní a areál se v sobotu 
8. května začínal plnit urostlými sportovci, 
kteří se sjeli z daleka široka, aby strávili celý 
den bitvou o onen již vzpomínaný putovní 
pohár. 
Družstev se sjelo celkem devět včetně teamu 
hostitelského a tak se boje odehrávaly na
venkovních antukových kurtech ve dvou 
skupinách. O pořadatelskou službu se opět 
vzorně postarala něžnější část volejbalového 
domácího zázemí a dlužno říci, že si u toho 
otáčení číslic, zápisů a krocení mužské 
soutěživosti ženy užily i spoustu pozorování 
a možná, že se nám do dalšího ročníku zrodila 
nová vedlejší soutěž. Jaká? Volba toho „nej“ 
sportovce - ale pozor- dá rozum, že pouze 
tajně! Pánové jsou totiž ješitní a hlavně hraví 
a tak by v touze po vítězství možná zakryli 
svou pravou tvář ….
Pro tento rok jsme tedy nevyhlásili adepta 

žádného,ale již se těšíme na příští rok, 
kdy dozajista vyhlásíme „Misáka turnaje“ 
- sportovce, který má všech pět „P“ a připravíme 
nějakou lákavou hodnotnou cenu…
Ale již zpět k tomu oč tu běželo…
K vidění byl letos opět pěkný volejbal, jehož 
průvodní jevy jako pokřiky a duté rány od 
smečí byly slyšet jistě do daleka. Trpělivý 
soused sportovního areálu pan Sudek si také 
sáhl na míč když ho opětovně lovil ze své 
pěstěné zahrádky, kam ho dostaly odražené 
bloky – zkrátka a dobře - areál byl po dlouhé 
zimě zase nabit k prasknutí a žilo to tu sportem 
- to byl především  cíl našeho snažení.
Tolik tedy k celodennímu dění. A jak vlastně 
boje, které díky vyrovnanosti některých teamů 
trvaly až do večerních hodin, dopadly?
Výsledky:
1. Chabařovice
2. Praha
3. Stibis
4. Rumburk
5. Nový Bor
6. Česká Kamenice
7. Neštěmice
8. Krásná Lípa
9. Dopitovy děti
Jak je vidět z konečného pořadí, tato 
významná sportovní akce již dávno přesáhla 

První májový den oslavili příznivci spiningu 
(jízdy na stacionárních kolech) jak jinak než 
pohybem. Své jezdecké schopnosti ukázkově 
předvedli v příjemném prostředí výstavní 
galerie krásnolipské Továrny zkušení jezdci, 
tedy respektive jezdkyně, přímo bravurně. Na 
volná kola se z přihlížejících odvážili usednout 
pouze čtyři. Věk v tomto sportu nehraje 
žádnou roli, stačí dosáhnout na pedály 
a správně dýchat. O tom nás přesvědčil 
nejmladší a nejstarší účastník ve věku 
6 a 62 let! 
Zajímavým zpestřením této akce byla 
„Miniexhibice Author24 a Agang24“ na 
nádvoří před Továrnou, ve které ukázali své 
bikerské umění Herby s Lukášem. K vidění 
a na vyzkoušení zde byla i dvoukolová vozítka 
od „KOLA BRABEC“.

S Vilémovem si hravě poradili

Pohár osvobození  - 41 . ročník

Spiningový majáles

svým věhlasem hranice našeho okresu 
a to myslím pro dobrou reprezentaci našeho 
malého města není zrovna málo. Těšíme se na 
další volejbalové zážitky a kdo má chuť, klidně 
přijďte mezi nás, dalším nadšencům jsou 
dveře sportovišť u nás (i díky velké podpoře 
Města Krásná Lípa, které nám dopřává zázemí) 
otevřené. 

(Za oddíl volejbalu D. Lehoczká)

První májový den oslavili příznivci spiningu 
(jízdy na stacionárních kolech) jak jinak než 
pohybem. Své jezdecké schopnosti ukázkově 
předvedli v příjemném prostředí výstavní 
galerie krásnolipské Továrny zkušení jezdci, 
tedy respektive jezdkyně, přímo bravurně. Na 
volná kola se z přihlížejících odvážili usednout 
pouze čtyři. Věk v tomto sportu nehraje 
žádnou roli, stačí dosáhnout na pedály 
a správně dýchat. O tom nás přesvědčil 
nejmladší a nejstarší účastník ve věku 
6 a 62 let! 
Zajímavým zpestřením této akce byla 
„Miniexhibice Author24 a Agang24“ na 
nádvoří před Továrnou, ve které ukázali své 
bikerské umění Herby s Lukášem. K vidění 
a na vyzkoušení zde byla i dvoukolová vozítka 
od „KOLA BRABEC“.

Spiningový majáles

ý ěhl h i š h k

( )
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1. Domov důchodců a ÚSP – z bývalé nemocnice vznikl domov 
důchodců a ústav sociální péče zřizovaný Ústeckým krajem. Komplex 
budov prošel postupně 
za posledních deset let 
rozsáhlou modernizací 
(náklady cca 100 mil. Kč). 
Má kapacitu 90 lůžek v 
DD a 26 lůžek v ÚSP.  

2. Městská kotelna 
pro sídliště a Domov 
důchodců – v letech 
1996 až 1997 realizovalo 
město středotlaký 
přívod zemního plynu 
do města včetně obsáhlé 
sítě a přestavby kotelen. 
Největší je ta pro sídliště, 
kde se zároveň vyrábí i 
elektřina. Plynové kotle 
bude možné paralelně 
nahradit malým vlastním zdrojem na spalování biomasy, což může 
snížit cenu tepla. Všechny kotelny města jsou řízeny jednotným 
systémem a mohou být spravovány dálkově přes internet, a to včetně 
všech výměníkových stanic v jednotlivých domech na sídlišti.  

3. Vrchní (starší) sídliště – nájemníci původně městských bytů si od 
města prostřednictvím bytového družstva Průkopník koupili své byty 
a postupně je rekonstruují. Na celém sídlišti byly opraveny asfaltové 
plochy, komunikace, parkoviště, chodníky a především zeleň. 

4. Spodní sídliště -  i dva spodní a největší panelové domy byly 
v roce 2009 modernizovány.
Mezi spodními a horními panelovými domy byly postaveny v letech 
1997 až 2006 čtyři domy se 120 byty. Dva domy (žlutý a modrý) jsou 
určeny pro naše seniory, druhé dva (zelený a růžový) jsou s nájemními 
byty. Celkové náklady dosáhly zhruba 90 mil. Kč. Centrální prostranství 
bylo upraveno a osazeno herními prvky a vše opět doplněno 
sadovnickými úpravami.

5. Dům Českého Švýcarska (infocentrum s expozicí) – na náměstí byl 
v letech 2005 až 2007 postaven zcela nový dům určený pro návštěvníky 
regionu. Uvnitř je infocentrum s internetovou kavárnou a velká expozice 
s promítacím sálem, ve kterém jsou promítány tématické krátké filmy. 
V dalším poschodí je vzdělávací centrum a zázemí pro aktivity 
realizované o. p. s. České Švýcarsko. Dům je vytápěn a zčásti klimatizován 
pomocí tepelných čerpadel napojených na deset 110 metrů hlubokých 
vrtů a pomocí solárních panelů. Dům včetně vybavení a expozice stál 
cca 70 mil. Kč. Otevřen byl prezidentem České republiky Václavem 
Klausem 16. října 2007. 

6. Autobusové nádraží – Protože zastávka autobusů přímo na ploše 
náměstí byla jen dočasná a ne úplně vhodná, vystavěli jsme v roce 2007 
novou v těsném sousedství náměstí. Mohou zde stát najednou dva 
autobusy a další dva parkovat, a to jak linkové, tak zájezdové. 

7. Továrna – bývalý dům chovatelů (dříve také školní dílny a sklady, 
truhlárna, klempírna, taky diskotéka) byl v katastrofálním stavu. V letech 
2005 až 2007 byl zásadně rekonstruován (náklady včetně vybavení 
a vnějších částí přesáhly 30 mil. Kč), přičemž byla maximální snaha 
udržet jeho „tovární“ ráz, což se především v přízemí podařilo. V přízemí 
objektu je klub (občerstvení) a galerie. V dalším jednom a půl poschodí 
vznikly fitness, sauna, solárium a masérna včetně zázemí. V nejvrchnější 
části je pěkná stylová ubytovna a apartmány s celkovou kapacitou 
28 lůžek.    

8. Penzion Českého Švýcarska – v sousedním památkově 
chráněném domě město vyprojektovalo penzion, ovšem nebylo 
schopno získat stavební povolení a následně, už na podnikatelský 
projekt, nemohlo získat dotaci. Dům s mnoha podmínkami prodalo 
soukromé společnosti, která jej nákladem cca 45 milionů přestavěla 
na penzion a restauraci. Otevírat se pravděpodobně bude 1. července 
letošního roku. V domě bude cca 40 lůžek. Stejná firma koupila od 
města i zřícený přístavek továrny, který opravuje. Tatáž společnost 
chce v prostoru náměstí (dnes zelená plocha) postavit ve třech 
samostatných budovách apartmánový hotel, nebytové prostory 
a podzemní parkoviště nákladem 110 mil. Kč. 

9. Městský hřbitov – stromy na hřbitově byly přestárlé a poničené 
(99 lip), a proto jsme v letech 2004 až 2005 nákladem cca 700 tis. Kč 
kompletně obnovili zeleň na hřbitově, osvětlili část hřbitova a provedli 
úpravy komunikací a správní budovy. 

10. Městský park – plocha o celkové rozloze cca 12 ha byla nákladem 
cca 9 mil. Kč regenerována. Jsou zde opět vysazeny vzácné dřeviny 
a stromy. Celkem bylo vysázeno více než 500 stromů a 23 000 keřů. 
Vznikly také nové cesty, lavičky, mostky, osvětlení a altán.

11. Cyklostezka – komunikační kříž – to je z velké části nově 
vytvořená komunikace vedoucí z náměstí směrem k Cimráku, dále do 
Bendlovy ulice a poté kolem Správy Národního parku ČŠ a benzinové 
pumpy dál směrem na Děčín. Příčným směrem je to komunikace od 
tělocvičny k fotbalovému hřišti. Je vybavena lavičkami, odpadkovými 
koši, osvětlením, zelení, altánem atd. Spojuje všechna důležitá 
místa v centru města. Nákladem 12 mil. Kč byla vystavěna v letech 
2006 až 2007. 

12. Oranžové hřiště – v roce 2009 bylo nákladem téměř milion korun 
za podpory Nadace ČEZ vytvořeno nové hřiště pro děti u Cimráku.

13. Cimrák – Největší rybník Cimrák (téměř 3 ha) patřil státu a byl 
v havarijním stavu, ohrožoval střed města, a proto musel být po mnoho 
let částečně vypuštěný. V letech 2001 až 2003 byl kompletně opraven 
nákladem 9 mil. Kč za podpory SFŽP ČR a stal se součástí odpočinkové 
zóny města. Až se městu podaří získat některé pozemky v jeho blízkosti, 
vytvoříme zde rekreační oblast. V letošním roce by na místě přístupném 
od sportovního areálu mělo být vytvořeno molo s možností výpůjčky 
lodiček a šlapadel.

14. Kino – kulturní dům – mnohá města v devadesátých letech 
svá kina zavřela a tzv. zprivatizovala. My jsme šli cestou ponechání 
v majetku města a postupné rekonstrukce. V letech 2002 až 2004 byl 
celý objekt uvnitř i vně rekonstruován nákladem cca 10 mil. Kč a stal 

Popisky a informace k mapce centra Krásné Lípy
aneb procházka s tištěným průvodcem

(co se změnilo za posledních patnáct let)

zdrojem na spalování biomasy což může
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se multifunkčním kulturním zařízením, kde se nejen promítají firmy, 
ale konají se zde plesy, zábavy a společenská setkání. Objekt je také 
zázemím pro nejrůznější volnočasové aktivity.  

15. Amfiteátr – v místě, kde kdysi stával zchátralý dům, vznikl amfiteátr 
přímo navazující na kino a umožňující konání venkovních akcí. Nově 
byla rekonstruována i křižovatka u kina stejně jako ta u městského 
úřadu.  

16. Správa Národního parku České Švýcarsko – v devadesátých 
letech se jednalo o vzniku Národního parku České Švýcarsko. Naše 
město k záměru přistoupilo velmi pozitivně a nakonec se povedlo 
prosadit sídlo Správy NP do Krásné Lípy, a to do chátrající budovy bývalé 
ozdravovny. Ta byla zrekonstruována, připravuje se úprava pro využití 
vnějšího areálu a naproti bylo vystavěno nové parkoviště s ozeleněním 
a informačními panely. 

17. Zámeček – objekt tzv. Zámečku (Hilleho vily) byl po nepodařených 
pronájmech z první poloviny devadesátých a mnohaletých soudních 
sporech let téměř zdevastovaný. Naštěstí se podařilo spory ukončit 
a objekt byl prodán soukromé osobě, která jej velmi precizně 
a důkladně opravuje. Připravuje i obnovu okolního parku.

18. Sportovní areál Českého Švýcarska – v místě za původní 
tělocvičnou byly ještě v roce 2002 zbytky škvárového hřiště, malých 
hřišť na volejbal a zborceného zbytku garáží. V následujících letech 
vznikl na tomto místě v několika etapách velký sportovní areál 
s několika regulérními kurty pro tenis, volejbal, beachvolejbal, dále 
dětské hřiště, minigolf, trampolína, lanovka, lezecké stěny a hlavně pak 
nafukovací hala se dvěma kurty na tenis, resp. s víceúčelovým hřištěm 
a s velkorysým zázemím. Také však byla zrekonstruována tělocvična 
a v přístavbě vzniklo kompletní zázemí pro celý areál. V místě bývalých 
dílen (kde byla vyrobena první slavná motorka Čechie-Böhmerland) 
vznikla restaurace. Celý areál vznikl nákladem více než 50 mil. Kč.

19. Základní škola – V letech 2008 až 2009 prošla budova školy 
první etapou rekonstrukce, která zahrnovala kompletní výměnu oken 
a dveří, zateplení a novou podobu fasády (se snahou obnovit alespoň 
zčásti historickou podobu) a několik souvisejících věcí. Především byla 
instalována nová tepelná čerpadla, která šetří spotřebu energií. Celkový 
náklad 27 mil. Kč byl převážně kryt z dotace SFŽP ve výši 21 mil. Kč. 
Podobně by měla být v letech 2010 až 2011 provedena rekonstrukce 
školní družiny a školní jídelny za 10 mil. Kč. 

20. Dům služeb – objekt je v současnosti využíván především 
příspěvkovou organizací Kostka Krásná Lípa, která svou činností 
navazuje na aktivity projektu EQUAL, na který město získalo dotaci ve 
výši 30 mil. Kč. Činnost je zaměřena na poskytování sociálních služeb, 
rekvalifikaci, vzdělávání a práci se sociálně vyloučenými osobami. 
V současnosti se připravuje kompletní rekonstrukce celého objektu pro 
výše popsaný účel.

Kromě zmíněných investičních akcí realizovaných v centru města stojí 
za připomenutí několik dalších aktivit a počinů, které se uskutečnily 
v minulých letech, popř. stále probíhají: 
a) rozsáhlá výsadba zeleně a úprava veřejných prostranství. 
 Postupná úprava a intenzivní výsadba zeleně včetně dalších 
 úprav (osazení mobiliáře a doprovodných prvků). V současné době 
 je upraveno a udržováno na čtyřicet parčíků a ploch veřejné 
 zeleně. Vše je projektováno předním českým dendrologem 
 Ing. Karlem Hiekem, který žije v Dlouhém Dole

b) v celém městě byl v letech 1996 až 2000 proveden rozsáhlý rozvod 
 zemního plynu vč. přípojek pro zhruba pět set objektů
c) v letech 2002 až 2005 byla v Krásném Buku postavena nová 
 centrální čistírna odpadních vod, postaven základní systém 
 oddílné kanalizační sítě pro odpadní vody včetně zhruba tří set 
 přípojek objektů, rekonstrukce vodovodů a povrchů silnic. To vše 
 nákladem více než 100 mil. Kč.  Další etapa s obdobným rozpočtem 
 by měla započít na podzim letošního roku. Odkanalizovaní se tak 
 dostane i do okrajových částí města
d) v místě vedle Domu ČŠ (u autobusové zastávky a na počátku 
 cyklostezky) začíná obnovená Köglerova naučná stezka 
 Krásnolipskem, která měří 21 km a má několik částí včetně 
 geologické mapy v Zahradách
e) v letech 1998 až 1999 bylo vlastním nákladem a zčásti svépomocí 
 zatravněno fotbalové hřiště a zároveň byla vybudována náhradní 
 tréninková plocha
f )  v roce 2000 byla tzv. Hauserka u základní školy kompletně upravena 
 na víceúčelové sportovní hřiště s parkovou úpravou a prolézačkami
g) na celém území Krásné Lípy i osad byly postupně zrekonstruovány 
 autobusové zastávky, v centru města byl instalován informační 
 systém
h) v roce 2008 byla zahájena rekonstrukce kaple Panny Marie 
 Karmelské ve Vlčí Hoře; byla opravena střecha, instalována nová 
 přední věž a objekt byl odvodněn. V současné době je 
 rekonstruován hodinový stroj a zvonkohra. Zároveň prochází 
 repasí vnitřní vybavení – lavice, oltář atp. Dále snad ještě letos 
 budou vyměněna okna a bude opravena vnější fasáda i interiér
i) nové chodníky – v souvislosti s přestavbou křižovatky u radnice 
 došlo také k vybudování chybějícího chodníku směrem ke 
 zdravotnímu středisku. Díky tomu a novému chodníku na 
 Rumburské ulici je tak nyní možné bezpečně dojít ze středu města 
 až k poslednímu domu směrem na Rumburk.
(doprovodné foto na straně 2)
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