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Náv‰tûvnické centrum bude
magnetem námûstí
První novou stavbou na krásnolipském námûstí
bude zﬁejmû Náv‰tûvnické centrum âeského
·v˘carska a stﬁedisko ekologické v˘chovy.
O tom, jak bude vypadat a co zde v‰echno
bude, má jiÏ radnice docela pﬁesnou pﬁedstavu.
Pﬁízemí bude celé slouÏit turistÛm a náv‰tûvníkÛm mûsta. V jedné ãásti bude informaãní
centrum, které zajistí prodej map i prÛvodcÛ.
Bude zde i malé obãerstvení - zﬁejmû automaty
na nápoje a su‰enky. Aby byl servis úpln˘, mûly
by se do pﬁízemí budovy pﬁestûhovat bankomaty a mûla by zde b˘t i stanice veﬁejného internetu. V druhé ãásti pﬁízemí budovy bude expozice âeského ·v˘carska spolu s obûma
chránûn˘mi krajinn˘mi oblastmi LuÏické hory
a Labské pískovce. V suterénu budovy má b˘t
dal‰í stálá expozice s projekcí a videosál, kter˘
umoÏní poﬁádání pﬁedná‰ek s moÏností sledování videa.
V dal‰ích podlaÏích bude vzdûlávací centrum
se zamûﬁením na ekologickou v˘chovu a vzdûlávání. Tomu bude odpovídat i vybavení. Budou

zde studovny, uãebny s potﬁebn˘m zázemím,
své prostory zde najde organizace, která bude
provoz vzdûlávacího centra zaji‰Èovat. Nezapomnûlo se ani na pﬁechodné ubytování pro lektory a byt pro správce nebo ﬁeditele spoleãnosti. V podkroví budou dal‰í kanceláﬁské
prostory a sklady.
„V‰echno je jiÏ vyprojektované, plány jsou hotovy, vyﬁízeno je i stavební povolení,“ vysvûtluje
starosta Krásné Lípy Zbynûk Linhart. Dokonce
máme „na‰etﬁeno“ deset milionÛ korun na realizaci. Penûz v‰ak bude zapotﬁebí daleko víc celkové náklady se pohybují okolo pûtatﬁiceti
milionÛ korun,“ dodal Z. Linhart. Tady tedy
zﬁejmû budou muset pomoci dotace. Ale protoÏe je v˘stavba náv‰tûvnického centra souãástí ‰ir‰ího projektu Centrum âeského ·v˘carska, kter˘ mûsto zpracovalo a kter˘ by mûl b˘t
spolufinancován z rozvojov˘ch programÛ Evropské unie, jsou slova starosty Linharta o datu zahájení stavby docela reálná: „Mûlo by to b˘t
v horizontu dvou let.“
Vladimír ·tindl

Zimní údrÏba mûstsk˘ch komunikací
Máme za sebou dal‰í nápor snûhové nadílky.
Majitelé „ãertov˘ch prkének“ zajásali, ti, kdo
dávají pﬁednost pohodlí automobilu nebo se
spoléhají na vlastní nohy, mûli dÛvodÛ k radosti
ménû. Snûhová závûj zkrátka vyvolává rÛznou
odezvu. O tom, Ïe není moÏné zavdûãit se
v‰em, vûdí své pracovníci Technick˘ch sluÏeb
v Krásné Lípû. V rámci sv˘ch moÏností se v uplynul˘ch t˘dnech snaÏili vyhovût v‰em obyvatelÛm mûsta, kteﬁí upozornili na nedostatky zimní
údrÏby mûstsk˘ch komunikací.
Na území Krásné Lípy a jejích místních ãástech se nachází 68 km místních komunikací.
Jaká úskalí pﬁiná‰í jejich zimní údrÏba, sdûlil vedoucí Technick˘ch sluÏeb v Krásné Lípû, Pavel
BartoÀ: „Zamûstnanci TS odklízeli sníh nad rámec pracovní doby, díky ãemuÏ se místní komunikace daﬁilo udrÏovat ve sjízdném stavu.
Nebylo v˘jimkou, Ïe si pﬁivstali, aby obyvatelé
mûsta byli spokojeni.“ Na základû plánu zimní
údrÏby, kter˘ schválilo Zastupitelstvo mûsta
Krásná Lípa, bylo urãeno poﬁadí udrÏování místních komunikací. Silnice jsou podle dÛleÏitosti
zabezpeãení pﬁístupu rozdûleny do tﬁí skupin.
Technické sluÏby v Krásné Lípû mají k dispozici

tﬁi traktory, pﬁiãemÏ kaÏd˘ z nich se uÏívá
k údrÏbû jedné tﬁetiny mûsta. K údrÏbû parkovacích ploch a námûstí je urãen nakladaã. Lokality s velk˘m mnoÏstvím snûhu uklízí buldozer.
Na úklid mûstsk˘ch chodníkÛ a chodníkÛ na
sídli‰ti se pouÏívá kolov˘ traktÛrek s pﬁední radlicí. O doãi‰tûní ploch za tûÏkou technikou se
stará pût pracovníkÛ zamûstnan˘ch v rámci
veﬁejnû prospû‰n˘ch prácí a dále dvû osoby
vykonávající alternativní tresty. „Jejich úkolem
je doãi‰tûní prohrnut˘ch cest, úklid snûhu na
námûstí a u autobusové zastávky, udrÏování
volného pﬁíjezdu ke zdravotnímu stﬁedisku, úklid
prostoru pﬁed mûstsk˘m úﬁadem i cest na hﬁbitovû,“ ﬁíká P. BartoÀ. Sníh z chodníkÛ a mûstsk˘ch komunikací se odváÏí mimo mûsto na vytipovaná místa (napﬁ. prostor u nádraÏí âD).
Centrum mûsta tak zÛstává schÛdné, bez snûhov˘ch bariér.
Na otázku, jak˘m zpÛsobem jsou krásnolipské
silnice o‰etﬁeny, vedoucí technick˘ch sluÏeb
odpovûdûl: „Vzhledem k tomu, Ïe se Krásná
Lípa a její místní ãásti nachází na území velkoplo‰n˘ch chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí (CHKO
LuÏické hory, CHKO Labské pískovce a NP

Je to den jako kaÏd˘ jin˘. Loni jsme v nûm
zaÏili referendum o pﬁistoupení k Evropské
unii, pﬁedloni hlasování vlády o reformû
státních financí. Pﬁesto z nûj máme i ve
vûku mocn˘ch informaãních technologií
nemalé obavy. Pátek tﬁináctého. V kaÏdém roce pr˘ nastane alespoÀ jednou,
v hor‰ím pﬁípadû nejv˘‰e tﬁikrát. Pﬁesvûdãujeme se vzájemnû – „vÏdyÈ je to jen povûra“. A v kaÏdém z nás souãasnû hlodá
ãervík pochybností. Co kdyby?
Kde se vzaly obavy z nepﬁíjemn˘ch událostí, které údajnû doprovázejí pátek tﬁináctého? Jedno z vysvûtlení nabízí kﬁesÈanská
tradice. Podle ní sedûlo pﬁi poslední veãeﬁi
Pánû kolem stolu tﬁináct lidí, navíc JeÏí‰ byl
ukﬁiÏován v pátek. Následkem toho se zrodilo pﬁesvûdãení, Ïe nikdy nemá b˘t pozváno tﬁináct hostÛ a stejn˘ poãet lidí
nemá nikdy sedût u jednoho stolu.
Moderní doba pﬁidala dal‰í nemilou statistiku. První pﬁípad poãítaãov˘ch virÛ, které
se aktivovaly v pátek tﬁináctého, byl zaznamenán roku 1988. Od té doby spatﬁily
svûtlo svûta stovky virÛ. Spustili je programátoﬁi, které pﬁitahuje tﬁináctka ve spojení
s pátkem. Pouãenûj‰í neÏ uÏivatelé osobních poãítaãÛ jsou hoteloví manaÏeﬁi, moÏn˘m komplikacím pﬁedcházejí a pokoj s ãíslem tﬁináct hostÛm vÛbec nenabízejí.
Mám návrh. NeÏ vzpomínat na to nepﬁíjemné, co pátek tﬁináctého pﬁinesl, radûji
se inspirujme u star˘ch ¤ímanÛ a GermánÛ.
Pátek povaÏovali za ‰Èastn˘ den zasvûcen˘
bohyním lásky. Letos máme je‰tû jednu
‰anci. Pátek tﬁináctého proÏijeme za pÛl
roku znovu.
Klára Mr‰tíková
âeské ·v˘carsko), nepouÏívá se k údrÏbû mûstsk˘ch komunikací sÛl. Poté, co pﬁestane snûÏit
a sníh je z vût‰í ãástí odklizen, jsou vozovky o‰etﬁeny posypov˘m ‰tûrkem s pískem.“ Obavy, zda
zásoby posypového materiálu vydrÏí i dal‰í nápor zimy, Pavel BartoÀ ihned zahnal. „Pﬁíprava
na zimu je dÛkladná. Na základû zku‰eností
z uplynul˘ch zim jsou odhadnuty nutné zásoby
a je malá pravdûpodobnost, Ïe by nastaly
potíÏe.“
(mrk)
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Informaãní stﬁediska Národního parku
âeské ·v˘carsko v roce 2003
Úspû‰n˘ rok mají za sebou informaãní
stﬁediska Národního parku âeské ·v˘carsko. „Oproti minul˘m létÛm v˘raznû
stoupl poãet turistÛ, kteﬁí vyuÏili sluÏeb Informaãního stﬁediska v Krásné Lípû,“
uvedla vedoucí informaãních stﬁedisek
NP âeské ·v˘carsko, Romana Sedláãková z obecnû prospû‰né spoleãnosti
âeské ·v˘carsko.
V roce 2003 do informaãního stﬁediska
v Krásné Lípû zavítalo celkem 9746
osob, o sto procent více neÏ v pﬁede‰lém roce. Nejvíce napilno zde mûli
v ãervenci a srpnu. „Poskytovali jsme
nejen turistické informace, ale velk˘ zájem byl i o kopírovací sluÏby a veﬁejn˘
internet,“ informuje R. Sedláãková a pokraãuje: „Ve v‰ech na‰ich informaãních
stﬁediscích jsme vy‰li vstﬁíc více neÏ 19
tisícÛm turistÛ.“
Velk˘ zájem náv‰tûvníkÛ je oprávnûn˘,
v krásnolipském informaãním stﬁedisku
mají velmi rozsáhlou nabídku informaãních materiálÛ. Sortiment zahrnuje více
neÏ sto map z regionu severních âech,
pûtatﬁicet prÛvodcÛ, devûtatﬁicet knih
ãi témûﬁ sto druhÛ pohlednic. S prázdnou neodejdou ani zájemci o suven˘ry,
tûch je v prodeji pﬁesnû devadesát pût.
Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské
·v˘carsko v loÀském roce roz‰íﬁila sluÏby
poskytované náv‰tûvníkÛm a otevﬁela
dal‰í dvû sezónní informaãní stﬁediska.
V Informaãním stﬁedisku Saula v Dolní
Chﬁibské mají náv‰tûvníci moÏnost získat
nejen ﬁadu potﬁebn˘ch informací, ale
také zhlédnout expozici o historii âeského ·v˘carska. Informaãní stﬁedisko
v Jetﬁichovicích zase nabízí v˘stavu velkoformátov˘ch fotografií autorÛ Z. Patzelta a V. Sojky z krásn˘ch pﬁírodních

koutÛ Národního parku. Nastoupen˘
trend pokraãuje i v leto‰ním roce. „Na
jaro se chystá otevﬁení Informaãního
stﬁediska v Hﬁensku, tentokrát s expozicí
vûnovanou skalám,“ pﬁislíbila R. Sedláãková. Téma je na místû. Pískovcové
skály jsou pro âeské ·v˘carsko typické,
navíc v Hﬁensku sídlí ãeta skalníkÛ, která
monitoruje pohyb skal v Národním
parku. Informaãní stﬁedisko v Hﬁensku se
pro turisty slavnostnû otevﬁe v kvûtnu na
den Evropsk˘ch parkÛ. Od 1. 5. 2004 se
souãasnû mûní otevírací doba v‰ech informaãních stﬁedisek národního parku.
Pﬁes sezónu budou pro turisty otevﬁena
po cel˘ t˘den, od pondûlí do nedûle
v 8.30-12.00 a ve 12.30–17.00 hod.
A jaké plány jsou pﬁipraveny na rok
2004? Obecnû prospû‰ná spoleãnost
spoleãnû s mûstem Krásná Lípa chystá
vydání plánu mûsta, kter˘ naváÏe na jiÏ
zastaralou uliãní mapu. Kromû pﬁehledu
ulic a domÛ s ãísly popisn˘mi se na rubové stranû objeví tipy na v˘lety po
atraktivních místech v okolí Krásné Lípy.
Zvlá‰tností plánu je, Ïe jednotlivá místa
jsou seﬁazena podle vzdálenosti od
centra mûsta aÏ po 4 km vzdálen˘ kostelík ve Vlãí Hoﬁe. „Plány máme nemalé,
proto jsem ráda, Ïe se podaﬁilo najít náhradu za stálého pracovníka informaãního stﬁediska v Krásné Lípû, Karla Michálka, kterému po roce a pÛl skonãila
civilní sluÏba. Na jeho místo nastoupila
nová posila, Barbora La‰tÛvková. Na
starost bude mít spokojenost náv‰tûvníkÛ IS v Krásné Lípû a pevnû vûﬁíme, Ïe
si ji turisté i místní obãané oblíbí stejnû
jako Karla Michálka,“ uzavírá Romana
Sedláãková.
(mrk)

Zápis do 1. tﬁíd
V leto‰ním roce Základní ‰kola v Krásné
Lípû poprvé pﬁipravila pro malé pﬁed‰koláky netradiãní pohádkov˘ zápis do prvních tﬁíd. Dûti ve dnech 21. 1. a 4. 2. 2004
prokazovaly svou ‰kolní zralost a pﬁipravenost plnûním rozliãn˘ch úkolÛ, které jim
zadávaly pohádkové bytosti – královna,
Snûhurka, bílá paní, chytrá horákynû, beru‰ka, Snûhová královna a vodník.
Do novû otevíraného prvního roãníku
bylo zapsáno 47 dûtí, o deset více neÏ
v roce 2003. Podle ﬁeditelky Základní
‰koly v Krásné Lípû Ivany Preyové je to
v˘borná zpráva: „Díky pﬁíznivému poãtu
dûtí otevﬁeme v pohodû dvû první tﬁídy.“
·kola navázala na dobré zku‰enosti z loÀského roku a také letos uspoﬁádala
dvoudenní zápis. Budoucí prvÀáãci byli
pozváni rovnomûrnû na oba dny. „Díky
tomu v‰e probûhlo v poklidu a aÏ na
jednu v˘jimku se dostavili v‰ichni pozvaní
pﬁed‰koláci.
Nebude se
tak opakovat situace
z pﬁedchozích let, kdy
nûkteﬁí
rodiãe aÏ v záﬁí
zjistili, Ïe existuje ‰kola,“
dodává I. Preyová.
Dobﬁe známé a oblíbené pohádkové
postavy dûtem zpﬁíjemnily jejich první
vstup do ‰koly a ãásteãnû je zbavily napûtí a trémy pﬁi ovûﬁování jejich znalostí.
Bûhem zápisu se totiÏ nebavily s uãitelkami, ale s pohádkov˘mi bytostmi. Budoucí prvÀáãci navíc neode‰ly s prázdnou. Kuchaﬁky ze ‰kolní jídelny jim
napekly vûneãky, aby jim ukázaly, jak
dobﬁe se zde vaﬁí.

Do‰lo k roz‰íﬁení systému sbûru
separovaného odpadu
Pﬁed Vánoci 2003 do‰lo v Krásné Lípû
k roz‰íﬁení systému sbûru separovaného
odpadu, kter˘ pro mûsto zaji‰Èuje firma
PRO EKO Varnsdorf. Jednou ze zaveden˘ch novinek byla instalace velkoobjemov˘ch rukávcÛ na sbûr tzv. PET lahví.
Rada mûsta Krásná Lípa tímto opatﬁením zam˘‰lela obyvatelÛm ‰esti panelov˘ch domÛ v majetku mûsta maximálnû
pﬁiblíÏit moÏnost tﬁídit problematick˘ domovní odpad. VyuÏila pﬁitom zku‰eností
z jin˘ch obcí, kde se rukávce pro tﬁídûní
PET lahví jiÏ osvûdãily.
Ne v‰em se nov˘ zpÛsob tﬁídûní odpadu zamlouval. Lidé z jednoho panelového domu v Nemocniãní ulici prostﬁednictvím petice upozornili, Ïe sbûr

odpadu v kterékoli ãásti domu je neestetick˘ a nevyhovuje ani z hygienick˘ch
a bezpeãnostních dÛvodÛ.
Protest proti rukávcÛm nainstalovan˘m
do spoleãné chodby projednali krásnolip‰tí radní a rozhodli se s definitivním rozhodnutím vyãkat. Nov˘ zpÛsob tﬁídûní
odpadÛ je podle nich zapotﬁebí nechat
zaÏít a dát mu ‰anci obhájit v˘znam své
existence. Nesouhlas obyvatel domu
v Nemocniãní ulici pﬁesto pﬁinesl jednu
zmûnu. Obyvatelé domu navrhli kompromisní ﬁe‰ení, na jehoÏ základû do‰lo
k pﬁemístûní rukávcÛ na PET lahve do
sklepních prostor, které se celodennû
zamykají.
(mrk)

Podûkování za pomoc pﬁi pohádkovém zápisu patﬁí Ïákyním 6.B (B. Preyové,
K. Malypetrové, K. Mrkáãkové, V. Bojãevové, M. Burdové, K Vodiãkové a S. Lo‰Èákové), které se podílely nejen na v˘robû masek, ale aktivnû se zápisu
úãastnily. Podûkování patﬁí také ÏákÛm
2. stupnû, kteﬁí chodí na krouÏek dovedn˘ch rukou, za pomoc pﬁi v˘robû pomÛcek.
M. Lotosová, R. ·kytová, mrk
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Doma nikdo
prorokem
Chtûla bych touto cestou veﬁejnû
podûkovat za pﬁíkladnou spolupráci
paní Hanû Pekárkové ze stﬁediskové
knihovny Varnsdorf, která mi po celou
dobu mého pÛsobení v Mûstské knihovnû v Krásné Lípû, ochotnû pomáhala. S jak˘mkoliv problémem jsem se
na ni mohla obrátit, nikdy mi nedala
najevo, Ïe ji obtûÏuji. S mojí prací byla
zﬁejmû spokojená, protoÏe jako jediná
mi za nûkolikaletou práci podûkovala.
Dokonce mû pozvala na schÛzi knihovníkÛ severní oblasti, kde se v‰ichni,
vãetnû vedení okresní knihovny
v Dûãínû, se mnou rozlouãili.
Mrzí mû, Ïe moje sedmiletá práce
v knihovnû nestála místním pracovníkÛm v kultuﬁe ani za slovíãko. Nemûlo
by mû to asi pﬁekvapit, protoÏe zapomnûli i na mé sedmdesáté narozeniny,
i kdyÏ jsem v Krásné Lípû pracovala od
roku 1953.
Podle takového jednání usuzuji, Ïe si
v na‰em mûstû vedení obce neváÏí
lidí, ani jejich práce. Vím, Ïe není povinností vedoucích pracovníkÛ dûkovat za práci, ale mûla by to b˘t samozﬁejmá slu‰nost, která, se bohuÏel,
v souãasné dobû z chování lidí vytrácí.
Vûra Chudobová

Děkuji Věře Chudobové za
dlouholetou práci v městské
knihovně a omlouvám se za
chybu, které jsme se dopustili.
Hana Volfová
Inzerce

Mûsto Krásná Lípa prodá obytn˘ dÛm
s nebytov˘m prostorem na adrese
PraÏská 257/3, Krásná Lípa.
Charakteristika: sklep, 2 nadzemní
podlaÏí, 1. NP jsou nebytové prostory
cca 135 m2 (volné), 2. NP 2 bytové
jednotky 1+2, 1+3, II. kat. (byt 1+3
neobsazen˘). Informace na tel.:
412 354 835 - Homolka Karel
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Rok 2003 na policii
v Krásné Lípû
V‰eobecnû se dá ﬁíci, Ïe rok 2003 se
u policie v rámci celé âR vyznaãoval
propadem dÛvûry veﬁejnosti. Pro Obvodní oddûlení police Krásná Lípa to
byl rok, kter˘ se nikterak neli‰il od let
pﬁede‰l˘ch. Z hlediska pohledu na
policii v Krásné Lípû lze konstatovat,
Ïe v minulém roce do‰lo opût k mírnému zlep‰ení celkové práce, coÏ lze
prokázat i dosaÏen˘mi v˘sledky právû
za rok 2003.
V roce 2003 bylo ve sluÏebním obvodu OOP Krásná Lípa spácháno
celkem 267 trestn˘ch ãinÛ, pﬁiãemÏ
186 z nich bylo objasnûno. Celkov˘
podíl na objasnûnosti tedy ãiní 69,66
%. Tohoto v˘sledku bylo dosaÏeno
s 13 policisty a ve srovnání s prÛmûrem Severoãeského kraje, kter˘ ãiní
49,62 %, se jedná o v˘sledek vysoce
vyboãujícím z prÛmûru kraje.
Co do poãtu trestn˘ch ãinÛ vévodí
stále vloupání do rekreaãních chalup
v 35 pﬁípadech (objasnûno 21) a dále
vloupání do ostatních objektÛ v 55
pﬁípadech (objasnûno 28).
N a
dal‰í místo lze zaﬁadit vloupání do
osobních vozidel v 22 pﬁípadech (objasnûno 7) a krádeÏe motorov˘ch vozidel v 19 pﬁípadech (objasnûny 4).
V této oblasti je zﬁejm˘ pokles poãtu
odcizen˘ch vozidel oproti pﬁedchozímu roku 2002, kdy jich bylo odcizeno 22. Celkovû lze v‰ak stále ﬁíci, Ïe
k nejrizikovûj‰ím místÛm patﬁí odstavné plochy v sousedství Národního
parku âeské ·v˘carsko, dále parkovi‰tû u penzionÛ a hotelÛ vyhledávan˘ch nûmeck˘mi turisty. Této problematice je neustále vûnována
pozornost, a to jak preventivními kontrolami, tak upozorÀováním jednotliv˘ch majitelÛ rekreaãních zaﬁízení
k zabezpeãování parkovi‰È u sv˘ch
provozoven.
Objasnûnost dále zvy‰uje podíl vyhledan˘ch trestn˘ch ãinÛ a trestn˘ch
ãinÛ u kter˘ch bylo provádûno ‰etﬁení
na OOP Krásná Lípa. Jedná se napﬁ.
o maﬁení v˘konu úﬁedního rozhodnutí
17x, zanedbání povinné v˘Ïivy 16x,
zpronevûra 5x, podvod 3x, poru‰ování domovní svobody 14x, ublíÏení
na zdraví 4x atd.

V loÀském roce bylo také v ﬁadû pﬁípadÛ vyuÏito tzv. zkrácené pﬁípravné
ﬁízení. Jedná se o zvlá‰tní druh trestního
ﬁízení, pﬁi kterém je pachatel ve lhÛtû
do 14 dnÛ postaven pﬁed soud a následnû i odsouzen. Smyslem je zkrátit
lhÛty od doby spáchání do potrestání
pachatele u ménû sloÏit˘ch trestn˘ch
ãinÛ. V loÀském roce byla tato moÏnost vyuÏita v celkem 37 pﬁípadech.
Celková ‰koda, kterou pachatelé
svou ãinností zpÛsobili dosáhla v˘‰e 9
665 000,- Kã, pﬁiãemÏ se podaﬁilo zajistit
hodnoty pouze za 1 099 000,- Kã. V˘‰e
‰kody je do znaãné míry ovlivnûna krádeÏemi vozidel a to ve 22 pﬁípadech.
V pﬁípadû páchan˘ch pﬁestupkÛ jich
bylo na OOP Krásná Lípa zaevidováno
celkem 282, z nich se podaﬁilo 194 objasnit pﬁímo nebo dodateãnû. Nejvût‰í
podíl na tomto ãísle mají pﬁestupky
proti obãanskému souÏití (96 pﬁípadÛ),
dále pak pﬁestupky proti majetku (90
pﬁípadÛ) a pﬁestupky v dopravû (72
pﬁípadÛ). Oproti roku 2002 v‰ak klesl
poãet kontrovan˘ch ﬁidiãÛ, kteﬁí pﬁed
jízdou poÏili alkohol. Zatímco v minulém roce bylo tûchto pﬁípadÛ zji‰tûno
55, letos pouze 34, pﬁiãemÏ v tomto
ãísle jsou zahrnuti i 4 cizinci.
V loÀském roce bylo uloÏeno celkem
357 pokut za spáchan˘ pﬁestupek
v dopravû v celkové v˘‰i 259 750,- Kã,
coÏ je o 100 000,- Kã více neÏ v roce
loÀském. Nemal˘ podíl na takto vysokém ãísle má skuteãnost, Ïe kaÏd˘ policista mÛÏe ﬁidiãe, kter˘ ﬁídí vozidlo bez
vlastnictví ﬁidiãského prÛkazu, postihnout v blokovém ﬁízení uloÏením pokuty aÏ do v˘‰e 5 000,- Kã. V leto‰ním
roce by mûlo dojít k zpﬁísnûní zákona
o pﬁestupcích, a tak doufejme, Ïe páchání pﬁestupkÛ na silnicích pomalu
vymizí. Co se t˘ãe pokut za naru‰ení
veﬁejného poﬁádku, tûch bylo uloÏeno
celkem 15 v celkové hodnotû 9 300,Kã.
V neposlední ﬁadû bych chtûl jménem v‰ech policistÛ OOP Krásná Lípa
podûkovat spoluobãanÛm za dÛvûru
a pomoc pﬁi práci policie.
mjr. Franti‰ek ·vejda,
vedoucí Obvodního oddûlení policie
âR v Krásné Lípû

Správa CHKO LuÏické hory zve pﬁátele a spolupracovníky ochrany
pﬁírody na druhé Setkání pﬁíznivcÛ LuÏick˘ch hor. V Kulturním domû ve
Svoru bude ve ãtvrtek 19. 2. 2004 zhodnocena dosavadní spolupráce
s neformální skupinou pﬁátel pﬁírody a sjednány dobrovolné akce na rok
2004. Úãastníci se mohou tû‰it i na bonus v podobû promítání diapozitivÛ.
Setkání zaãne v 17.00 hod.
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T-klub plní
sliby
V minulém ãísle Vik˘ﬁe a v informaãních materiálech na mûstsk˘ch v˘vûskách bylo uvedeno, Ïe T–klub pﬁipravuje
mnoho
rÛzn˘ch
akcí
a zlep‰ení své ãinnosti. Shodou ‰Èastn˘ch náhod se po necelém mûsíci
podaﬁilo zajistit první takové zkvalitnûní – zakoupení kuleãníku pro ãleny
klubu.
T-klub se skuteãnû rozebûhl, uspoﬁádali jsme první turnaj o zajímavé
ceny, promokli jsme na prvním v˘letû
k brtnick˘m ledopádÛm, ale nejdÛleÏitûj‰í je, Ïe se den ode dne zvy‰uje
poãet ãlenÛ a náv‰tûvníkÛ klubu.
Za cel˘ T-klub dûkuji: paní místostarostce Volfové za její pomoc a bezvadn˘ pﬁístup, celému mûstskému
úﬁadu a technick˘m sluÏbám za spolupráci, paní ﬁeditelce Z· RNDr. Preyové za ochotu, panu Karmanovi za
cenné rady a pomoc a rodinû Novákov˘ch za ochotu. Dûkuji i v‰em
ostatním lidem, kteﬁí nám pomáhají,
a bez kter˘ch by na‰e práce byla
mnohem tûÏ‰í.
Jan Fiala

12. února 2004

Upozornûní Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ v Krásné Lípû
VáÏení spoluobãané,
jako kaÏd˘ rok, tak i v leto‰ním roce
Vám chceme poskytnout nûkolik rad
a upozornûní v souvislosti s topnou sezónou. Místní hasiãi v zimním období
a v topné sezónû nejãastûji vyjíÏdí k zásahÛm, kdy dochází k vzplanutí sazí
v komínech, nebo ke ‰patnému stavu
komínového tûlesa s následkem poÏáru.
Nejdﬁíve nûkolik slov k na‰im spoluobãanÛm, kteﬁí pouÏívají k vytápûní tuhá
paliva, to znamená uhlí, dﬁevo a nyní
i rÛzné brikety lisované z odpadÛ. Závady, které jsou ãasto u tohoto zpÛsobu vytápûní pﬁíãinou poÏáru se neustále opakují a jsou to zejména:
- vadná nebo nedostateãná podloÏka pod zdrojem tepla a nedostateãná bezpeãná vzdálenost topidel
od hoﬁlavé hmoty
- vadné pﬁipojení nebo ‰patnû odizolovan˘ prostup kouﬁovodu hoﬁlavou
stûnou
- ‰patná nebo vadná komínová
dvíﬁka v pÛdních prostorech, opadaná
omítka na komínov˘ch
tûlesech
V souvislosti se závadami komínÛ si
vás dovolujeme upozornit, Ïe je stále
v platnosti vyhlá‰ka MV ã. 111/81 Sb.
o ãi‰tûní komínÛ, která urãuje i lhÛty
pro ãi‰tûní komínÛ u spotﬁebiãÛ na

tuhá paliva do 50kw - 6x roãnû, nad
50kw - 4x roãnû, na plynná paliva do
50kw - 2x roãnû a nad 50kw 4x roãnû. U komínÛ v rekreaãních
domcích a chatách, které nejsou pouÏívány celoroãnû, se musí komín ãistit
min. 1x roãnû.
U domácností, které pouÏívají elektﬁiny jako zdroje pro vytápûní a domácnosti, které mají rozvod el. proudu proveden hliníkov˘mi vodiãi, by se mûly
obãas sejmout kryty zásuvek a provést
dotaÏení vodiãÛ. Vzhledem k nebezpeãí úrazu el. proudem doporuãujeme
toto provést odborníkem.
V domácnostech vyuÏívajících k vytápûní zemní plyn nebo propan-butan,
je tﬁeba b˘t velmi obezﬁetn˘ pﬁi zji‰tûní
charakterického zápachu plynu v místnosti nebo v domû. V tomto pﬁípadû je
nezbytné ihned:
- zajistit nepouÏívání otevﬁeného
ohnû, nepouÏívat a nezapínat Ïádné
el. spotﬁebiãe, uzavﬁít v‰echny uzávûry
plynu a odvûtrat zaplynovan˘ prostor
a tuto situaci ihned nahlásit plynárenskému dispeãinku na tel. ãíslo: 1239.
Dal‰í dÛleÏité upozornûní se t˘ká ha‰ení hoﬁících komínÛ:
- nikdy nehasit vodou ani jin˘m mokr˘m materiálem ( moÏnost v˘buchu)
- mít u komínu pﬁi stﬁe‰ním v˘lezu nádobu nebo kbelík se such˘m pískem

DÛleÏité zásady pﬁi ohlá‰ení poÏáru

T-KLUB pro dûti uspoﬁádal pochod
k brtnick˘m ledopádÛm

Informace
z mûstské
knihovny
V lednu nav‰tívilo Mûstskou knihovnu v Krásné Lípû 120 dospûl˘ch a 89
dûtsk˘ch ãtenáﬁÛ. Celkem si vypÛjãili
929 knih. V soutûÏi pro dûti tentokrát
zvítûzila L. Dudková z 5.B, na druhém
místû skonãila V. Bojãevová z 6.B, jako
tﬁetí se umístila J. ·Èastná z 6. A.
V mûstské knihovnû od ledna probíhá anketa na téma: Co by se dalo
v knihovnû zlep‰it nebo zmûnit? Anketa je anonymní a s jejími v˘sledky
vás seznámíme v nûkterém z dal‰ích
vydání Vik˘ﬁe.
Jindra Malinová,
knihovnice

Telefonní ãísla pro ohlá‰ení poÏáru jsou - 150 (dispeãink v Dûãínû) a 112
(dispeãink Ústí nad Labem) z kaÏdého typu telefonu.
Pﬁi ohlá‰ení poÏáru je tﬁeba uvést - co hoﬁí, kde hoﬁí, rozsah poÏáru, jméno
a telefonní ãíslo ohla‰ovatele poÏáru k ovûﬁení zpûtn˘m dotazem.
Ovládací tlaãítka k vyhlá‰ení poÏárního poplachu manuálnû jsou v na‰em
mûstû umístûna na budovû technick˘ch sluÏeb mûsta v Pletaﬁské ulici ã. 3
a na obytném domû v Masarykovû ulici ã. 10, proti MûÚ.
velitel JPO-SDH R Koi‰

V˘bûr z nov˘ch knih
- leden 2004

BlíÏí se zmûny jízdního
ﬁádu âSAD BUS

J. K. Rowling: Harry Potter, 1.-4.díl,
dal‰í dobrodruÏství br˘latého chlapce
H. Denver: Sestﬁiãka, pﬁíbûh mladé
Ïeny, která je odhodlaná zdolat nástrahy osudu
M. Viewegh: Na dvou Ïidlích, druhá
kniha fejetonÛ
L. Lanczová: Mokrá náruã léta, ãtení
pro dívky
M.Cole: Bez tváﬁe, drama o Ïenû
která se vrací do normálního Ïivota
Z. Miler: Krtek kamarád, pohádka pro
nejmen‰í
J. Greenoff: ·kola kﬁíÏkového vy‰ívání,
pro ‰ikovné ruce

Od 29. 2. 2004 dochází ke zmûnû
jízdního ﬁádu âSAD BUS na linkách:
510380 Varnsdorf - Krásná Lípa – Brtníky – Mikulá‰ovice – Dolní Poustevna
510110 Varnsdorf – Dolní Poustevna –
Rumburk – âeská Kamenice – Dûãín –
Ústí nad Labem
510014 ·luknov – Praha
510220 Dûãín – Varnsdorf
510340 Varnsdorf – Dolní Poustevna
510350 Varnsdorf – Krásné Pole
510360 Varnsdorf – Filipov
510440 Dolní Poustevna – Ústí nad Labem
Jedná se o posuny odjezdu autobusÛ o 5 aÏ 10 minut.
(vik)
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Zkrátka
Ve ãtvrtek 19. 2. 2004 se koná 9. veﬁejné zasedání Zastupitelstva mûsta
Krásná Lípa. Hlavním bodem programu
bude projednání rozpoãtu mûsta na
rok 2004 a hodnocení plnûní programového prohlá‰ení rady mûsta. Jednání zaãne v 17.00 hod v zasedací
místnosti na MûÚ.
·kolní jídelna v Krásné Lípû poskytuje
novou sluÏbu. Od 2. 2. 2004 je moÏné
zakoupit samostatnou porci polévek.
Cena jedné porce je osm korun. Prodej
stravenek na polévku je moÏn˘ u paní
KubáÀové, a to v po-pá 6.00-8.00 hod
a 11.00-13.00 hod.
V noci 22. 1. 2004 byl pﬁed 23.00 hod
nahlá‰en poÏár rodinného domu ve
Frindovû ulici. PoÏár vznikl v komínû od
krbu a roz‰íﬁil se do celého domu. Pﬁi
zásahu poÏárních jednotek do‰lo ke
zranûní pûti hasiãÛ. Hasiãi práci dokonãili druh˘ den pﬁed 18. hodinou.
Majitelé domu dûkují hasiãsk˘m sborÛm, které se podílely na likvidaci poÏáru, za proveden˘ zásah a sousedÛm
za vstﬁícnost a bezprostﬁední pomoc.
Ve ãtvrtek 5. 2. 2004 hostil krásnolipsk˘
kulturní dÛm „2. kulturní se‰lost“. Pozvání domácích pﬁijali vedoucí kulturních domÛ z âeské Kamenice, Rumburka, ·luknova a Mûstského divadla
ve Varnsdorfu. Pravidelná setkání kulturních pracovníkÛ mají pﬁispût ke koordinaci kulturních akcí ve ·luknovském
v˘bûÏku a zprostﬁedkovat pﬁedání zku‰eností z poﬁádání kulturních akcí.
Skupinka odváÏn˘ch z Krásné Lípy se
v sobotu 28. 2. 2004 zúãastní v obci Eibau sportovního utkání mezi partnersk˘mi mûsty v tzv. pûstbalu.
Na v˘stavû cestovního ruchu „GO“
v Brnû se v expozici Ústeckého kraje
pﬁedstavila Krásná Lípa spoleãnû s Národním parkem âeské ·v˘carsko
a s Tol‰tejnsk˘m panstvím.

Stánek Krásné Lípy na brnûnské
v˘stavû cestovního ruchu „Go“
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KINO Krásná Lípa - únor 2004
pondûlí 16. 2. 2004

NEPRÒST¤ELN¯ MNICH

od 18.00 hod.

Megamoc vyÏaduje megaodvahu. Karel Roden v dal‰í záporné roli akãní komedii USA.
9 min. MládeÏi pﬁístupno. Vstupné 50 Kã.

stﬁeda 18. 2. 2004

KAME≈ÁK 2

od 17.00 a 20.00 hod.

Pokraãování velice úspû‰né komedie ZdeÀka Tro‰ky na motivy znám˘ch vtipÛ.
MládeÏi pﬁístupno. Vstupné 60 Kã.
! HRAJEME DVù P¤EDSTAVENÍ !

pondûlí 23. 2. 2004

MEZI NÁMI DùVâATY

od 18.00 hod.

Matka a dcera se zdravû nenávidí – a právû v kritické fázi svého vztahu jednoho rána
zjistí, Ïe si prohodily tûla. 93 min. MládeÏi pﬁístupno. Vstupné 50 Kã.

stﬁeda 25. 2. 2004 S.W.A.T. – JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ

od 18.00 hod

Akãní hit, ve kterém Samuel Z. Jackonn a Colin Forrel nasazují své Ïivoty proti stu milionÛ
dolarÛ. Právû tolik vypsal jejich vûzeÀ za svou svobodu. 117 min. MládeÏi pﬁístupno.
Vstupné 50 Kã.

Zpûváãek
Tol‰tejnského
panství

Pozvánky za
kulturou v bﬁeznu
2004

Mûsto Krásná Lípa poﬁádá v sobotu
28. 2. 2004 v kulturním domû 1. roãník
oblastního kola soutûÏe dûtsk˘ch
zpûvákÛ Zpûváãek Tol‰tejnského
panství. Zaãátek je v 15.00 hod. SoutûÏ je urãena dûtem ve vûku 10-15
let ze základních a zvlá‰tních ‰kol
z území Tol‰tejnského panství. Vítûzn˘
zpûváãek postoupí do regionálního
kola, které probûhne 3. 4. 2004
v Jablonci nad Nisou. Celostátní finále se uskuteãní 14.-15. 4. 2004 ve
Velk˘ch Losinách.

Dûtsk˘ ma‰karní karneval se uskuteãní v sobotu 6. 3. 2004 od 14.00
hod v kulturním domû v Krásné Lípû.
Vstupné je 15 Kã, masky 10 Kã. Pﬁipravena je ﬁada soutûÏí a cen pro
vyhodnocené masky. Karneval moderuje Míra Vais.

Zrod nové tradice

Akce hotelu a restaurace
JEF v Doubici – únor 2004

Novou tradici zakládá folklorní soubor
LuÏiãan. Namísto klasického masopustního prÛvodu uspoﬁádá v sobotu 14. 2.
2004 od 10.00 hod na dvoﬁe hostince
U Kuruce v Krásné Lípû masopustní
zabíjaãku.

Sobota 28. 2. 2004 – 2. pokraãování
akce Hvûzdy a lyÏníci. Pﬁi zábavné show
a soutûÏích vystoupí na sjezdovce na Kopeckého kopci v Horním PodluÏí herci,
zpûváci a dal‰í mediálnû známé osobnosti.

Plán akcí T-klubu
na únor 2004
14. 2. sobota 10.00 hod – Valent˘nské
krmení zvíﬁátek (doplÀování krmelcÛ
v okolí Krásné Lípy
15. 2. nedûle 13.00 hod – turnaj ve hﬁe
ãlovûãe, nezlob se (pﬁihlá‰ky do 14. 2.,
startovné 5,-Kã)
21. 2. sobota 10.00 hod – pokud bude
dostateãná snûhová nadílka je naplánován v˘let „závûjemi na Dymník“ (pﬁihlá‰ky do 20. 2. )
22. 2. nedûle 10.00 hod – soutûÏ o nejvût‰ího snûhuláka (hﬁi‰tû u T-klubu)
28. 2. sobota 13.00 hod – turnaj v ‰ipkách (pﬁihlá‰ky do 27. 2. , startovné 5,Kã)
29. 2. nedûle 10.00 hod – uãíme se
stolní tenis (stolní tenis po cel˘ den
zdarma)

Na sobotu 6. 3. 2004 je naplánován
koncert váÏné hudby. V obﬁadní síni
Mûstského úﬁadu v Krásné Lípû na
kontrabas zahraje Michael Má‰a
a básnû zarecituje Petr Koubek.
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Snadnûj‰í cesta k Jeskyni víl
V Krásné Lípû vznikl v lednu 2004 pﬁi
âSOP Tilia nov˘ oddíl zamûﬁen˘ na
poznávání Národního parku âeské
·v˘carsko a ochranu pﬁírody ve ·luknovském v˘bûÏku. První schÛzka
Ekoklubu byla v informaãním stﬁedisku v Krásné Lípû, kde jsme se dohodli na pravideln˘ch schÛzkách na
terénní základnû BUK. Scházet se budeme jednou za ãtrnáct dní ve ãtvrtek od 16.00 do 17.30 hod (kaÏd˘
sud˘ t˘den). NejbliÏ‰í schÛzka je ve
ãtvrtek 19. 2. 2004.
Od svého zaloÏení 22. 1. 2004 jsme
se jiÏ zúãastnili sãítání netop˘rÛ na zimovi‰tích ve ·luknovském v˘bûÏku
a pod vedením Ing. Kouteckého ze
Správy Národního parku âeské ·v˘carsko jsme zhotovili schÛdky k jedné

ze zajímavostí Kyjovského údolí,
k Jeskyni víl.
Jeskynû víl (známá také jako ledová jeskynû) se v zimû py‰ní ledovou v˘zdobou, kterou kaÏd˘ rok vykouzlí zima a voda. Pﬁístupová cesta
vede do svahu, kter˘ v létû není pro
nikoho pﬁekáÏkou. Pﬁijde-li ale zima,
dostane se nahoru jen ten nej‰ikovnûj‰í. Urãitû jste se jiÏ nûkdy drápali
za ledovou nádherou, chytali se kamení, vûtví a kmenÛ stromÛ ve snaze
neupadnout a nesjet zpátky na zaãátek cesty. Teì uÏ by mûla b˘t
cesta snaz‰í.

V sobotu 24. ledna 2004 se v Chrastavû konalo otevﬁené mistrovství liberecké oblasti v zápase ve volném
stylu ÏákyÀ a kadetek. Do chrastavské sportovní haly se sjely úãastnice
nejen z liberecké oblasti, ale startovala zde i dûvãata z Kladna, coÏ je
jeden z nejsilnûj‰ích oddílÛ v âeské
republice. Dá se ﬁíci, Ïe krásnolipská
dûvãata v této skuteãnû silné konkurenci nezklamala. DÛkazem toho
jsou ãtyﬁi prvá místa.
Umístûní na‰ich dûvãat – ÏákyÀ:

Cestu k Jeskyni víl bez jediného
pádu Vám za EKOKLUB pﬁeje Jakub
Juda.

Základní ‰kola Krásná Lípa
chválí
spec.tﬁída - Ivetu Grunzovou – za
samé jedniãky, Roberta Ference – za
úãast na v‰ech mimo‰kolních akcích
1.A - Veroniku Pustajovou, Kateﬁinu
DoleÏalovou, ·tûpánku Kubátovou,
Miroslava Zímu, Eriku Denisovovou,
Michala Smejkala, Lindu Jandovou,
Annu Fritsche
1.B - Patrika Vondráãka – za vzornou pﬁípravu a aktivitu, Petra Vodiãku – za ochotu a pomoc uãiteli
2.A - Hanu Dastychovou, Radku
Hlaváãkovou, Filipa Koláﬁe, Krist˘nu
Plotovou, Jaroslava Barto‰e –
v‰echny za v˘bornou spolupráci
v hodinách
2.B – Matûje Brabníka, Milana Pe‰íra, Tomá‰e Langera, Ondﬁeje
Mráze, Michaelu Le‰kovou – v‰echny
za dobrou spolupráci v hodinû
3.A – Michala Rückera, Moniku Dolej‰í, Andreu Do‰kovou, Matûje Koubského, Hanu ChÀapkovou, Luká‰e
Langa – v‰echny za prospûch
3.B – Michala Richtera – za prospûch, Michala Roubíãka za snahu
a píli, Eli‰ku Svobodovou, Alenku
Havlíãkovou a Pavlínu ·tûpánkovou
za prospûch a chování
4.A Kateﬁinu Beránkovou za vzornou
pﬁípravu na vyuãování, Moniku Vete‰níkovou a Sylvii Kongkham za
samé jedniãky a pomoc uãiteli
4.B Barboru Dlapalovou a Václava
Svobodníka za v˘raznû zlep‰en˘ prospûch

âtyﬁi mistrynû
oblasti

5.A ·tûpána HoﬁeÀovského, Petra
KoÏnara, Doriána Krále, Andreu Lehoczkou, Filipa Matûjku, Veroniku
Ho‰kovou a Michaela Siebera –
v‰echny za samé jedniãky
5.B Nelu Hlavovou za pomoc tﬁídnímu uãiteli, Lenku Dudkovou, Kateﬁinu Klabanovou a Sandru Valtovou
za samé jedniãky
6.A Sabrinu Batovcovou za úspû‰nou úãast v soutûÏi âtenáﬁ mûsíce,
Michaelu Petrovou za úspû‰nou
úãast v soutûÏi âtenáﬁ mûsíce a úspûchy v ﬁecko-ﬁímském zápase
6.B Moniku Burdovou, Danielu Goldbergovou, Filipa Jandu, Luká‰e Klugeho, Kateﬁinu Malypetrovou, Barboru Preyovou a Víta ·Èastného –
v‰echny za vyznamenání
7.A Jindﬁicha ·vece a Marka Vondráãka – za vyznamenání
7.B Pavla Kasala, Jaroslava Vrabce,
Luká‰e Kose, Michala Rückera, Davida Salova, Gabrielu Vete‰níkovou –
v‰echny za vyznamenání
8.B Jana Nováka za samé jedniãky,
Kateﬁinu Kolarovou a Martina Vybírala za vyznamenání
9.A Kláru Neumannovou za samé
jedniãky, Lucii Bártovou za 3. místo
v olympiádû AJ
9.B Lenku Chroustovou za samé
jedniãky, Veroniku Hodboìovou, Jiﬁího Jandu, Martina Rajãana, Hanu
Vrabcovou - v‰echny za vyznamenání
(ip)

32 kg Krist˘na Surmajová
2. místo
32 kg Markéta Ferencová
3. místo
37 kg Leona Surmajová
4. místo
40 kg Michaela Petrová
1. místo
40 kg Veronika Barto‰ová
3. místo
44 kg Iveta Lesová
3. místo
52 kg Lucie Jelínková
1. místo
57 kg NadûÏda Surmajová
1. místo - MâR 2003
70 kg Dana Îitníková
1. místo - repr. 2003
52 kg Vlasta Bertóková
2. místo - kadetka
V‰echna dûvãata, která se umístila
do 3. místa, mají právo startu na mistrovství âeské republiky. Vûﬁíme, Ïe
nezklamou a do Krásné Lípy pﬁivezou
i nûjak˘ ten kov nejcennûj‰í.
oddíl TJ zápas ﬁecko-ﬁímsk˘

FEMINA turnaj
Ïen v odbíjené
V sobotu 6. 3. 2004 poﬁádá TJ odbíjená Krásná Lípa volejbalov˘ turnaj „FEMINA turnaj Ïen v odbíjené“.
Turnaj
urãen˘
‰iroké
veﬁejnosti z celého ·luknovského
v˘bûÏku, se poﬁádá pﬁi pﬁíleÏitosti
Mezinárodního dne Ïen. Hrát se
bude od 9.00 hod v krásnolipské
tûlocviãnû.
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