
Na‰e mûsto jiÏ fiadu let realizuje ohromné
mnoÏství investic a projektÛ. A dal‰í fiadu pfii-
pravuje. V objemech se jedná o cca 100 mil.
Kã v kaÏdém ze dvou pfiedchozích volebních
období. V prvních dvou letech tohoto voleb-
ního období se proinvestovalo jiÏ 115 mil. Kã,
dal‰í je rozestavûno a dokonãí se letos ãi v pfií‰-
tím roce (za více neÏ 50 mil. Kã). Dal‰í projekty
jsou jiÏ fakticky témûfi pfiipraveny a je na nû
schválena v˘znamná dotace (Centrum â·  a
2. etapa kanalizace, tj. více neÏ 200 mil. Kã). 

Takovéhoto rozsahu nedosahují ani mûsta
daleko vût‰í, které mají navíc nesrovnatelnû
vût‰í aparát a specializované odbory. To v‰e si
bohuÏel ãasto uvûdomují a uznávají spí‰e ti
pfiespolní, zatímco  nûktefií „na‰i“ rádi kritizují
a hledají podruÏné pseudoproblémy. 

Vím samozfiejmû, Ïe dal‰ích opodstatnûn˘ch
potfieb je také celá fiada, a nestaãila by na nû
ani miliarda. A také vím, Ïe úspû‰nost mûsta
se nedá mûfiit jen investicemi, získan˘mi dota-
cemi a ekonomick˘mi jednotkami. Ov‰em fie-
‰ení vût‰iny problémÛ není zdaleka jen v moci
mûsta. A na popis toho, jak fungují na‰e státní
orgány a instituce, nemusím snad pl˘tvat mís-
tem v na‰em ãasopise. Nestaãila by na to
kniha. Ten, kdo se obãas rozhlédne kolem sebe
a koukne na televizi, asi ví, o ãem mluvím. 

KdyÏ nám ve velké konkurenci naposled
schválili projekt Centrum â·, fiekl mi pfiítel a ko-
lega, primátor Ústí nad Labem, Petr Gandalo-
viã (pfiedstavitel mûsta, které mûlo svÛj velk˘
konkurenãní, nakonec zatím neúspû‰n˘ pro-
jekt, podporovan˘ prezidentem Klausem):
„Teì pfiedá‰ projekt z odboru  pfiípravy pro-
jektÛ odboru realizace investic, aby zajistili
dal‰í náleÏitosti a v˘stavbu.“ Tak to jsem se

váÏnû zasmál pfii pfiedstavû, jak se s tím u nás
musíme poprat. 

Ano, jiÏ mnoho let pfii tûch objemech realizo-
van˘ch a pfiipravovan˘ch investic nemáme
Ïádn˘ specializovan˘ odbor investic, ba do-
konce prozatím ani Ïádné dal‰í pracovníky
úfiadu. V‰e dûláme s pÛvodním poãtem lidí,
musíme v‰e zvládat pfii jiné na‰í práci (s v˘jim-
kou programu Komunitního centra –EQUAL,
zamûfieného právû na zamûstnanost).

Uvûdomuji si, Ïe nûkdy je to i na úkor jin˘ch
vûcí. Vím, Ïe od volen˘ch pfiedstavitelÛ obce
se oãekává i nûco jiného neÏ honûní dotací,
vypisování stohÛ Ïádostí  a sezení nad pro-
jekty. Vím, Ïe ta rozumnûj‰í (a pfieváÏná) ãást z
vás uznává, Ïe dÛleÏité nejsou fieãi, ale v˘-
sledky, ne sliby jednotlivcÛm, ale vûci, které
více ãi ménû slouÏí v‰em. ¤ada lidí v‰ak ocení,
kdyÏ si starosta ãi místostarosta najdou ãas za-
b˘vat se jejich konkrétním problémem, ukáÏí
se ve mûstû a podiskutují s nimi tfieba na ulici.

Pfiedchozími fiádky jsem vám chtûl trochu
osvûtlit, proã mi právû na toto nûkdy nezb˘vá
dost ãasu a sil. ProtoÏe jsem si toho dobfie vû-
dom, protoÏe se v zájmu mûsta chci i nadále
vûnovat spí‰e uÏiteãn˘m projektÛm neÏ pre-
zentaci „navenek“ a protoÏe nemohu dûlat
dobfie obojí, navrhl jsem na zasedání zastupi-
telstva mûsta zfiízení funkce druhého místosta-
rosty mûsta. Neuvolnûného, tedy bez platu,
resp. se symbolickou odmûnou, a to na dobu
do pfií‰tích voleb. Tímto místostarostou byl zvo-
len pan Milan Sudek. Obojí schválilo ZM jed-
nomyslnû.

Vûfiím, Ïe i vy pochopíte, Ïe je to opodstat-
nûné.

Zbynûk Linhart, starosta mûsta
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Dvanáct let
star˘ kostlivec

stále stra‰í

V knihovnû pfiespalo dvanáct dûtí

krásnolipsk˘
pÛlmûsíãník

250

VáÏení spoluobãané, sousedé!

S dánsk˘m pohádkáfiem Hansem Christia-
nem Andersenem pfienocovalo v mûstské
knihovnû i jejích dvanáct mlad˘ch ãtenáfiÛ.
Noc s Andersenem se v krásnolipské knihovnû
letos uskuteãnila jiÏ podruhé a i letos se malí
nocleÏníci mûli na co tû‰it. Pracovnice kni-
hovny pro nû pfiipravila noc plnu pohádko-
v˘ch her, kvízÛ a dobrodruÏství, pfii nûmÏ na
dûti ãekala i stezka odvahy setmûlou kniho-
vnou. A samozfiejmû nesmûlo chybût ani
pfiedãítání pohádek a to nejen tûch Anderse-
nov˘ch. PfiitaÏliv˘m prvkem leto‰ního noco-
vání bylo popÛlnoãní chatování s dal‰ími ma-
l˘mi úãastníky z jin˘ch knihoven, s nimiÏ si
krásnolip‰tí nocleÏníci vymûÀovali své noãní
záÏitky. "NocleÏníky jsme vylosovali, zájem pfie-
spat v knihovnû jich projevilo kolem tfiiceti,“

fiekla knihovnice Jindra Malinová. Dodala ale,
Ïe o velkém spánku  se pfiíli‰ mluvit nedalo.
Dûti se dostaly do postele sice hodinu po pÛl-
noci, jejich ‰pitání bylo ale sly‰et je‰tû velmi
dlouho. (vik)

Opût, uÏ ponûkolikáté nám pfii‰la,
tentokrát od soudu, dal‰í nepfiíjemná
zpráva v dané vûci. Dal‰í firma pfie-
koupila pohledávku od Agrobanky (v li-
kvidaci) vÛãi na‰emu mûstu a u soudu
se domáhá jejího zaplacení. 

Tento ná‰ údajn˘ dluh vznikl v roce
1994, kdyÏ tehdej‰í starosta Jaroslav
Gros podepsal ruãení na úvûr firmû
ATS, s.r.o., Praha ve v˘‰i 4 mil. Kã vãetnû
sankcí a poplatkÛ. A to bez záruky ãi
alespoÀ smlouvy zaruãující, Ïe firmou
vzápûtí vyãerpané peníze budou pro-
investovány dle proklamace na území
na‰eho mûsta, tedy na kabelovou tele-
vizi. V úvûrové smlouvû ani v ruãitel-
ském prohlá‰ení není o investici, ba do-
konce o podmínce, Ïe úvûr bude
vyuÏit v˘hradnû na v˘stavbu kabelové
televize u nás ve mûstû, ani slovo! 

KdyÏ jsem cel˘ spis vidûl poprvé na
zaãátku roku 1995 a zjistil, Ïe pro na‰e
mûsto neexistuje ani projekt, a pfiitom
jsou jiÏ peníze, na které ruãíme, utra-
cené, nevûfiil jsem sv˘m oãím. Nebyla
ani Ïádná smlouva s firmou, Ïe kabe-
lovku u nás vystaví!

Od té doby jsme se snaÏili pfiesvûdãit
firmu, aby konala (ov‰em bez smlouvy
a po utracení penûz na tom uÏ nemûla
zájem). A pozdûji jsme se bránili zapla-
cení poÏadované ãástky. 

Ta totiÏ po mnoha letech s 26% roã-
ním úroãením se dostala na ohromnou
sumu. 

UÏ to vypadalo, Ïe je v‰e promlãené.
To by ov‰em nebyly ãeské soudy,
kdyby se nestalo, Ïe nám nûkolik let vÛ-
bec nesdûlily, Ïe u nich leÏí Ïaloba na
zaplacení poÏadované ãástky. Ta
vãetnû úrokÛ dnes ãiní více neÏ 20 mil.
Kã!

Budeme se samozfiejmû snaÏit s na-
‰im právním zástupcem bránit zájmy
mûsta a argumentovat v ná‰ pro-
spûch. Logika a spravedlnost by mûly
b˘t na na‰í stranû. 

Av‰ak v na‰em tzv. demokratickém
státû ãlovûk nikdy neví, jak se mohou
vûci vyvinout.  

Zbynûk Linhart

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie
vyjde 23. dubna



V pondûlí 25. dubna 2005 v 16 hodin dojde
k ukonãení pfiijímání Ïádostí o nadaãní pfiíspûvky.

Prostfiedky k tomu urãené pochází z bene-
fiãních akcí, v˘nosÛ Nadaãního investiãního
fondu a darÛ sponzorÛ. Podporovány budou
projekty v oblasti sociální a zdravotní, kulturní
a vzdûlávací. PfiedbûÏná ãástka k rozdûlení
je 500 tisíc korun. Podrobné podmínky, formu-
láfi Ïádosti a dal‰í informace obdrÏí zájemci
na adrese Nadace EURONISA, Rumjance-
vova 3, 460 01 Liberec 1 nebo na interneto-
v˘ch stránkách www.euronisa.cz. Îádat mo-
hou neziskové organizace registrované na
území âeské republiky a souãasnû pÛsobící

v Euroregionu Nisa. Vylouãeny jsou politická
hnutí ãi strany a fyzické osoby.

Doporuãujeme ÏadatelÛm, aby návrh projektu
konzultovali s grantov˘m manaÏerem (kontakt:
485 251 953, e-mail: nadace@euronisa.cz).

Pro více informací kontaktujte: Petr Du‰ák, 604
473 478, 602 103 106, 485 100 218

e-mail: petr.dusak@euronisa.cz
http://www.euronisa.cz
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Jak je to s parkem okolo Zámeãku?

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu probûhne v pondûlí 11. 4. 2005 ve Vlãí Hofie 
a v Zahradách a ve ãtvrtek 14. 4. 2005 v Krásné Lípû.

Upozornûní

Areál parku, cca 2,5 ha víceménû zanedba-
n˘ch pozemkÛ  okolo tzv. Zámeãku, je v majetku
mûsta Krásná Lípa. Vlastní objekt, tedy secesní vila,
je dnes jiÏ v privátních rukách a prochází rozsáh-
lou, jistû velmi nároãnou rekonstrukcí. Cel˘ tento
komplex je v souãasnosti Ministerstvem kultury âR
navrÏen na památkovou ochranu. 

Tato skuteãnost limituje ve‰keré rekonstrukãní ak-
tivity jak u vlastní budovy, tak i u parkov˘ch úprav.
Je samozfiejmû v zájmu mûsta zachovat historicky
cennou kompozici celého areálu. Radou mûsta
bylo proto rozhodnuto o realizaci krokÛ vedoucích
v koneãné fázi k obnovû  parku. ZároveÀ bude
fie‰eno organické propojení zelenû 
s travami okolo budovaného sportovního areálu
v tûsném sousedství.

Postup bude obdobn˘ jako u hlavního mûst-
ského parku, kde v souãasnosti jiÏ rekonstrukce
probíhá.

V zimních mûsících bylo provedeno kompletní
zamûfiení pozemkÛ, vãetnû jednotliv˘ch stromÛ,
zbytkÛ chodníãkÛ, rybníãkÛ a dal‰í vnitfiní zbytkové
infrastruktury. V období po vyra‰ení dfievin bude
provedena detailní inventarizace a urãení v‰ech
stávajících stromÛ a kefiÛ. ZároveÀ dojde ke kon-

zultacím památkáfiÛ, projektantÛ a zástupcÛ
mûsta, kdy budou ujasnûny podmínky obnovy.
Pfiedpokládáme, Ïe pfiípravou projektové doku-
mentace bude povûfien Ing. Karel Hieke, jehoÏ
bohat˘ch zku‰eností dlouhodobû vyuÏíváme a je-
hoÏ jméno a odborné renomé je zárukou i pro pra-
covníky památkové ochrany.

Po vypracování kompletní projektové dokumen-
tace pak bude moÏné pfiistoupit k pfiípravû Ïá-
dosti o poskytnutí státní dotace na realizaci. Vlastní
rekonstrukce, to jiÏ bude jiná kapitola, stejnû tak,
jako dal‰í zpÛsob vyuÏití. 

J. Koláfi

Ranger se vrací na místo ãinu
Témûfi pfiesnû do roka a do dne (11. – 13.

bfiezna 2005) se ná‰ krásnolipsk˘ oddíl Ranger
vrátil na místo ãinu  - tedy na místo konaní loÀ-
ské prázdninové víkendovky - a nav‰tívil  neda-
leké mûsto Jifiíkov. Na necelé tfii dny se nám
i ekoklubu Ledumka, kter˘ nám letos dûlal spo-
leãnost,  stala domovem útulná a vyhfiátá klu-
bovna jifiíkovsk˘ch skautÛ.

Poãasí si s námi pohrálo hned první den, kdy
na nás seslalo nepfiíjemn˘ dé‰È, zrovna kdyÏ jsme
se snaÏili dojít k poutnímu místu filipovské bazilice
Panny Marie. Cesta k dal‰ímu kostelu v Jifiíkovû
se obe‰la jiÏ bez de‰tû, ale zato probíhala
v úplné tmû a odváÏili se na ni jen ti nejnebojác-
nûj‰í...

Na‰tûstí bohatá snûhová nadílka nepodlehla
páteãnímu lijáku, a tak jsme se mohli témûfi po
kolena ve snûhu brodit na ·luknovsk˘ kopec,
kde jsem si zahráli oblíbenou bojovku na dob˘-
vání a pokou‰eli se postavit nejvy‰‰í snûhovou
vûÏ. Druh˘ veãer v klubovnû jsme pak trávili nej-
rÛznûj‰ími zábavn˘mi hfiíãkami, které provûfio-
valy nejen na‰e znalosti, ale také fantazii, poho-
tovost, hereck˘ talent, postfieh i pamûÈ.
Nejoblíbenûj‰í hrou se ov‰em stala stavba soch

a dvefií pfiímo z lidí, která vyÏadovala nejen silné
paÏe, ale také dÛvtip. Bohat˘ celodenní pro-
gram zakonãilo pár písniãek pfii kytafie. Snahy
o dlouhé ponocování brzy zhatila velká únava,
a tak brzy zavládl v klubovnû klid.

Pfied nedûlním odjezdem jsme si uÏili snûhu
je‰tû bûhem sáÀkování na v‰em moÏném. Zjistili
jsme, Ïe bezkonkurenãnû nejlep‰ím vozítkem je
alumatka – hliníková podloÏka na spaní, která
hravû sveze 3 lidi. Nutno dodat, Ïe po takovém
v˘konu uÏ neslouÏí ke svému pÛvodnímu úãelu,
protoÏe na úpatí svahu je uÏ hodnû potrhaná
(tolik vysvûtlení pro rodiãe...)

Ani nitka na nás nezÛstala suchá, kdyÏ jsme po
obûdû a pofiádném úklidu opou‰tûli klubovnu
a mífiili na vlak. V‰echny vûci jsme mûly sice pro-
máãeny posledním leto‰ním snûhem, ale hfiál
nás pocit, Ïe jaro a s ním i slunné a teplé dny,
jako stvofiené pro v˘letování a putování pfiíro-
dou, uÏ jsou opravdu blízko. 

Dûkujeme jifiíkovsk˘m skautÛm za nezi‰tné pÛj-
ãení klubovny, ekoklubu Ledumka za pfiípravu
her a hlavnû bojovek a vám v‰em pfiejeme
pûkné jarní dny plné záÏitkÛ z v˘letÛ do pfiírody!

Za krásnolipské Rangery Jarmila Vrtílková

BlíÏí se uzávûrka pfiijímání Ïádostí 
o pfiíspûvky Nadace EURONISA

Chystá se nûkdo pokácet zdrav˘ strom nebo
uÏ ho pokácel?
Ve vût‰inû pfiípadÛ musí kácení povolit mûst-
sk˘ nebo obecní úfiad.
O povolení kácení mÛÏe poÏádat pouze
vlastník nebo nájemce pozemku se souhla-
sem vlastníka a souhlas je mu vydán na zá-
kladû rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu. Îádost
o povolení kácení dfievin si mÛÏete vyzved-
nout na odboru v˘stavby a Ïivotního pro-
stfiedí. Správní poplatek v tomto pfiípadû ãiní
100,- Kã. Bez povolení mÛÏe kácet pouze
vlastník pozemku za tûchto podmínek:
- kmen stromu nesmí mít ve v˘‰ce 

1,3 metru nad zemí vût‰í obvod neÏ 80 dm
- u kefiÛ nesmí likvidovaná plocha pfiesaho-

vat 40 m2

- jde-li o havarijní kácení (bezprostfiední
ohroÏení Ïivota) nebo v˘chovné probírky
– dle zákona 114/1992 Sb., pak musí b˘t
toto oznámeno do 15 dnÛ od jeho prove-
dení pfiíslu‰nému obecnímu úfiadu, resp.
odboru ÎP.

V konkrétním pfiípadû kontaktujte:
Odbor v˘stavby a ÎP MûÚ Krásná Lípa tel.:
412 354 831
Chcete – li bezprostfiednû zabránit pokácení
stromu, pokuste se osobním kontaktem zjistit
jak˘ dÛvod k tomu dotyãného vede a zda je
majitelem pozemku, na nûmÏ se strom na-
chází.
Pfii podezfiení na kácení bez povolení volejte
okamÏitû:
- Policii âeské republiky tel.: 412 383 333
- odbor ÎP MûÚ tel.: 412 354 831

Co dûlat, kdyÏ…
Co dûlat, kdyÏ ...

âeské ·v˘carsko,
o.p.s., má nové sídlo

Po necelém roce opût mûní obecnû pro-
spû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko svoji ad-
resu. Z kanceláfií v suterénu budovy Mûstského
úfiadu v Krásné Lípû pfiesídlila spoleãnost 1.
dubna pouze o nûkolik metrÛ vedle, do prv-
ního patra sousedního domu sluÏeb. 

„Vzhledem k neustále se zvy‰ujícímu poãtu
zamûstnancÛ, které nyní pfiijímáme  v souvis-
losti s na‰imi nov˘mi projekty, bylo zapotfiebí
pfiesídlit do vût‰ích prostor, “ vysvûtlil fieditel
spoleãnosti Marek Mráz a dodal, Ïe vhodné
kanceláfie byly získány díky tradiãní vstfiícnosti
krásnolipské radnice.  

Jedná se v‰ak nejspí‰e o sídlo pouze do-
ãasné, neboÈ za tfii roky by mûla mít obecnû
prospû‰ná spoleãnost s nejvût‰í pravdûpo-
dobností nové kanceláfie v budoucím Info-
centru âeského ·v˘carska na námûstí v
Krásné Lípû.

Nová adresa obecnû prospû‰né spoleãnosti
âeské ·v˘carsko:
Masarykova 1094/4 (1. poschodí)
407 46  Krásná Lípa 
Telefon na sekretariát: 412 383 000
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Centrum âeského ·v˘carska
Komunikaãní systém mûsta

Tento nov˘ komunikaãní „kfiíÏ“ je ãtvrt˘m podprojektem  Centra âeského ·v˘carska. KfiíÏ proto, Ïe
vznikne skuteãnû nová komunikace v centru mûsta ve dvou smûrech, která protne na‰e mûsto.
Jedná se o vytvofiení místní komunikace pro pû‰í a cyklisty (pfiípadnû i koleãkové bruslafie) o ‰ífice
cca 3 metry s asfaltov˘m povrchem doplnûn˘m zámkovou dlaÏbou. 

Jedna ãást, zcela nová, bude zaãínat na námûstí u budoucího nového domu. Povede za „do-
mem  chovatelÛ“ – centrem sluÏeb - k rybníku Cimrák a dále podél rybníka smûrem ke garáÏím
v ulici KfiiÏíkova. Bendlovou ulicí se dostane na PraÏskou, kde vznikne nová komunikace podél kraj-
ské silnice smûrem k benzinové pumpû a dále do Dukelské ulice.  Druh˘  smûr zaãne u tûlocviãny
a povede po hrázi hráze rybníka Cimrák, kde na konci protne tu ãást z námûstí. V tomto  kfiíÏi ãi
spí‰e kfiiÏovatce bude potkávací bod s velk˘m altánem, informacemi, laviãkami, zelení, osvûtle-
ním. Dále bude tato trasa pokraãovat pfies mûstsk˘ park do Mánesovy ulice a k fotbalovému
hfii‰ti. Tam v budoucnu snad bude pokraãovat kolem b˘valého koupali‰tû ke Slavii a dále do Krás-
ného Buku. 

Tato komunikace pro pû‰í a cyklisty bude dále doplnûna vefiejn˘m osvûtlením, laviãkami, od-
padkov˘mi ko‰i, zelení, informaãními a orientaãními tabulemi a dal‰ími drobnostmi. 

V prostoru u námûstí v návaznosti na tuto komunikaci projektujeme nové autobusové nádraÏí.
Plánováno je ve Smetanovû ulici naproti velkému objektu ã. o. 2, pod rybníãkem, av‰ak tato
stavba se bude muset teprve podrobnû pfiipravit a zafiídit na ni stavební povolení (na tom se jiÏ
dûlá, není souãástí Centra â·). 

Nová komunikace bude slouÏit jak cyklistÛm, ktefií projíÏdûjí na‰ím mûstem, tak i pû‰ím z mûsta
a al‰ím náv‰tûvníkÛm. Spojí tak nezávaznou a zklidnûnou cestou nové i stávající stavby a zafiízení
(kino, sportovní areál, Cimrák, mûstsk˘ park, námûstí, centrum sluÏeb, vlakovou zastávku a parko-
vi‰tû, v budoucnu areál u Správy NP a dal‰í atraktivní prostory na‰eho mûsta). A to v‰e, kdyÏ ne
je‰tû letos, tak jistû pfií‰tí rok. Zbynûk Linhart

Stát nedodrÏuje pravidla, které  sám vytvofiil, ãímÏ znemoÏÀuje ãerpání dotací z fondÛ EU. 
To se t˘ká i projektÛ mûsta, mimo jiné i Projektu Centrum NP âeské ·v˘carsko. Napfiíklad rozhod-

nuto o projektech mûlo b˘t do fiíjna 2004, smlouvy podepsány do konce loÀského roku. Dodnes
není smlouva podepsána, Rozhodnutí pfii‰lo jen neoficiálnû, podmínky smlouvy jsou mûnûny oproti
pravidlÛm a zadání. V‰e se zdrÏuje. BohuÏel i z toho dÛvodu se se stavbou nezaãne v kvûtnu, ale
nejdfiíve v srpnu. Celá v˘stavba se tím zkomplikuje, do zimy se nestihne v‰e potfiebné, aby se pfies
zimní mûsíce mohly dûlat jiÏ práce uvnitfi objektÛ. Zámûrem bylo mimo jiné postavit do konce roku
venkovní ãást sportovnû rekreaãního areálu tak, aby se na zimu dala na novém velkém hfii‰ti po-
stavit nafukovací hala, která  by provizornû nahradila tûlocviãnu. Ta by se mezi tím dala pfiestavût.
Zdá se ale, Ïe na jafie pfií‰tího roku hotova nebude. Snad se v‰e jen o pár mûsícÛ posune. I tak je to
‰koda.

Pracovníci Technick˘ch sluÏeb v posledních
bfieznov˘ch dnech zahájily práce na pfiípravû
dal‰í etapy v˘stavby sportovního areálu âes-
kého ·v˘carska. V místech, kde v prÛbûhu
následujících dvou let vyroste nové víceúãe-
lové hfii‰tû, na zimu zakr˘vané nafukovací ha-
lou, témûfi devítimetrová umûlá horolezecká
stûna, obsluÏn˘ domek s pfievlékárnami
a velk˘ piknikov˘ altán, bylo pokáceno nûko-

lik vzrostl˘ch stromÛ a náletov˘ch dfievin.
Mnoho z nich bylo ve ‰patném zdravotním
stavu. To byl pfiípad i toho nejvût‰ího stromu,
kter˘ padl – javoru klenu. 

Získaná dfievní hmota bude zãásti zpraco-
vána na palivo, vût‰í v˘fiezy budou usklad-
nûny pro leto‰ní dfievosochafiské sympozium,
které pfiipravuje âSOP Tilia na konec léta.

Jan Koláfi

Práce na v˘stavbû Centra â· zahájeny

Ani podmraãené poãasí neodradilo asi tfii-
cítku krásnolipsk˘ch turistÛ a jejich pfiíznivcÛ od
pochodu, na jehoÏ konci probudili jaro. 
K pramenÛ Kfiinice se zapfiísáhlí turisté spo-
leãnû s tûmi, ktefií se jen chtûli projít pfiírodou,
letos vydali jiÏ po‰estnácté a stejnû jako jindy
i letos na konci své dvanáctikilometrové pouti
Ïelezn˘m klíãem symbolicky otevfieli prameny
Kfiinice. „Definitivnû tím dáváme zimû sbo-
hem,“ fiekl organizátor akce Jaroslav Ferenc.

¤íãka Kfiinice má tfii prameny, ten nejvût‰í tu-
risté jiÏ tradiãnû v bfieznu odemykají. Po tfiiceti
kilometrech se Kfiinice v Bad Schandau vlévá
do Labe. (vik)

Turisté probouzeli
prameny Kfiinice

KaÏdoroãní pfiíleÏitost vyprá‰it Ïenské suknû
vyuÏili i ãlenové folklórního souboru LuÏiãan,
ktefií jiÏ od ãasného rána mávali a ‰lehali
opentlen˘mi pomlázkami a k tomu i vyhrá-
vali. Do hromadného veselí krásnû mlÏilo
a jedna strana si pfiála, aby velikonoãní hodo-
vání koneãnû uÏ skonãilo, druhá zase litovala,
Ïe jen jednou do roka je vefiejné ‰lehání dra-
h˘ch poloviãek legitimnû povoleno. (vik)

Velikonoãní 
pomlázka vylákala

na vzduch 
i krojované 
koledníky

Krásnolipskému Dni Zemû pfiipravil âesk˘
svaz ochráncÛ pfiírody Tilia spoleãnû s mûs-
tem Krásná Lípa, obecnû prospû‰nou spo-
leãností âeské ·v˘carsko a Správou Národ-
ního parku âeské ·v˘carsko nov˘ kabát.
Letos oslavíme Den Zemû 23. dubna pfiímo
na námûstí v Krásné Lípû a pro vás i pro
va‰e dûti jsme pfiipravili a zajistili spoustu no-
v˘ch atrakcí a zábavy. MÛÏete se tû‰it na
prodejní stánky místních i regionálních v˘-
robcÛ a fiemeslníkÛ ãi na hudební skupinu
CL BAND z Varnsdorfu, která nás svou hud-
bou bude doprovázet po cel˘ den. Pro nej-
men‰í si divadelní spoleãnost DAMUZA
z Prahy pfiipravila pohádku Dlouh˘, ·irok˘
a Bystrozrak˘. A úplnû v‰ichni pak budou
moci vyzkou‰et hry a soutûÏe o drobné
ceny a sladkosti.

Pfii oslavách Dne Zemû se také pokusíme
postavit nejvût‰í hrad z tetrapakov˘ch kra-
bic od nápojÛ (krabice od dÏusu, mléka,
apod.), proto si s sebou nezapomeÀte pfii-
nést tetrapakovou krabici, která je ostatnû
i nepovinnou vstupenkou k oslavám Dne
Zemû, aby i va‰e krabice byla souãástí toho
nejvût‰ího hradu z tetrapakÛ, kter˘ kdy
Krásná Lípa vidûla. A co by to bylo za hrad,
kdyby v nûm nebyl král a královna? Proto
která z dívek pfiinese nejvíce tetrapakov˘ch
krabic, stane se královnou a chlapec s nej-
vût‰ím poãtem krabic bude králem a oba
dva pak získají královskou korunu a odmûnu.

Ve‰keré aktivity budou bûhem oslav zfie-
telnû oznaãeny, ale pokud se chcete do-
zvûdût co nejvíce o tûchto oslavách,
pfiijìte na  námûstí jiÏ ve 13 hodin, abyste
neprome‰kali úvodní slovo organizátorÛ
oslav Dne Zemû. 

Cel˘ den budete moci nav‰tívit také gale-
rii v informaãním centru na námûstí. „Bude
zde probíhat v˘stava umûleck˘ch pfied-
mûtÛ z dílny Zby‰ka Macháãka a zároveÀ
také v˘stava velkoplo‰n˘ch fotografií âes-
kého ·v˘carska autorÛ ZdeÀka Patzelta
a Václava Sojky,“ pozvala Barbora La‰tÛv-
ková z informaãního stfiediska. V budovû
Správy Národního parku âeské ·v˘carsko se
v rámci dne otevfien˘ch dvefií pro vás
chystá prohlídka exponátÛ pfiírodnin, pfie-
ná‰ka s promítáním diapozitivÛ, soutûÏ
a ukázky z ãinnosti oddílu Ranger.

(Za âSOP Tilia  Jakub Juda)  

Oslavy Dne
Zemû probudí
Krásnou Lípu 

k Ïivotu



Není pravda, Ïe je pravda – chce se fiíci k pfiís-
pûvku „Cukrárna v podloubí“, kter˘ vy‰el ve Vi-
k˘fii 25. 3., a ve kterém autor  zadoufal, Ïe bude
populární cukrárna  domu U Frinda opût v pro-
vozu (tou dobou jiÏ t˘den otevfiená byla). Pokud
v‰ak chtûl nûkdo posuzovat situaci, mûl si zjistit
fakta o domnûlé drakonické v˘‰i nájemného
i na druhé stranû. Jisté je, Ïe pÛvodní cukráfika
o vlastní vÛli zkrátila nájemní smlouvu o ãtyfii mû-
síce a sama pfiedãasnû ode‰la. Je téÏ pravdou,
Ïe se k tomuto pfiipravovala jiÏ v druhé polo-
vinû minulého roku, jak jsme se doãetli ve Vik˘fii
(fiíjen 2004), kde byly oti‰tûny seznamy nov˘ch
nájemcÛ prostor v Lípû. O nedoplatcích, ‰ko-
dách v objektu atd. se rozepisovat radûji nebu-
deme. Nynûj‰í cukrárna se li‰í v útulnosti, vût‰ím

sortimentu zboÏí, ani s úsmûvy a dobrou nála-
dou se zde ne‰etfií. A coÏ aÏ bude otevfien dvÛr
s letním posezením? Pfiijìte se pfiesvûdãit sami,
váÏení… T. Bfiezinová

Inzerce

strana 4 8. dubna 2005

VIK¯¤, KRÁSNOLIPSK¯ PÒLMùSÍâNÍK, vydává mûsto Krásná Lípa, Iâ: 00261459, ‰éfredaktor ·árka Pe‰ková. Adresa redakce: Mûstsk˘ úfiad
Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412 354 820. Pfiíspûvky a inzerci pfiijímá MûÚ Krásná Lípa. Sazba: Ondfiej HofieÀovsk˘, tisk: Tisk Krásná Lípa, s. r. o.
Registrováno OÚ Dûãín, ã. reg. OÚ 16/92.

Do cukrárny pro dortíky

Krajská rada doporuãila zachování zá-
kladní dopravní obsluÏnosti v autobusové
dopravû do roku 2006.

Vefiejná autobusová doprava pfieváÏející
cestující v rámci zaji‰tûní základní dopravní
obsluÏnosti v regionu by nemûla doznat v˘-
razn˘ch zmûn do konce roku 2006. Uzavírání
smluv s dopravci je od 3. ledna 2005 v kom-
petenci krajské rady a ta na svém posled-
ním jednání (29. bfiezna 2005) povûfiila fiedi-
telku krajského úfiadu Lydii ·Èastnou
zabezpeãením pfiípravy a pfiedloÏení návrhÛ
dodatkÛ k dosud uzavfien˘m smlouvám, ji-
miÏ by mûla b˘t platnost smluv prodlouÏena
do 31. prosince 2006. „Odsouhlasení tûchto
dodatkÛ ale rada doporuãila krajskému za-
stupitelstvu, které by o nich mûlo jednat 20.
dubna,“ vysvûtlil hejtman Jifií ·ulc. 

Rada Ústeckého kraje také odmítla pfied-
loÏen˘ návrh Smlouvy o poskytování ve-
fiejné silniãní dopravy v závazku vefiejné
sluÏby, doruãen˘ dne 22. bfiezna 2005 Ús-
teckému kraji spoleãností Dopravní podnik
Ústeckého kraje, a. s., zejména vzhledem
k poÏadované osmileté dobû trvání této
smlouvy. Pfiedstavitelé kraje ale rozhodli
o uzavfiení smlouvy s Dopravním podnikem
Ústeckého kraje, a. s., o úhradû prokaza-
telné ztráty vzniklé poskytováním Ïákov-
ského jízdného. 

Vydala: Mgr. Romana Îatecká, 
tisková mluvãí Ústeckého kraje 

TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 31. 3.

2005

Agentura rozvoje Tol‰tejnského panství, o. p. s.,
pofiádá

1. roãník soutûÏe
pro základní ‰koly

Vilda, jak ho vidím já
JiÏ za dávn˘ch ãasÛ, co písemné prameny sahají, byl divok˘ kraj okolo
hradu Tol‰tejn útoãi‰tûm mnoha loupeÏiv˘ch rytífiÛ. V‰elijací tu pob˘vali 

a jedním z nich, v‰ak dobrákem, byl loupeÏník Vilda.
Do dne‰ního ãasu jest patronem a ochráncem poutníkÛ 

a vandrovníkÛ po Tol‰tejnském panství.
Hodnocení probûhne ve dvou kategoriích!

kategorie: 1. – 4.  tfiída a 5. – 9.  tfiída
Tfii nejlep‰í díla odmûníme cenami a dvacet nejlep‰ích 

si budeme moci prohlédnout 
v muzeu Jifietína pod Jedlovou pfii pfiíleÏitosti konání Tol‰tejnsk˘ch slavností.

Tvofiit mÛÏete v‰emi zpÛsoby od 25. bfiezna do 15. dubna 2005.

âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody TILIA z Krásné Lípy pod zá‰titou 
Správy Národního parku âeské ·v˘carsko pofiádá

10. – 17. července 2005 v Krásné Lípě
Tábor ochránců přírody

- Tábor je určen všem zájemcům o přírodu ve věku od 15 do 20 let, kteří mají
chuť poznat Národní park České Švýcarsko.

- Exkurze a výpravy do Národního parku povedou odborníci ze Správy Národního
parku České Švýcarsko

- Během tábora můžete očekávat tyto exkurze: geologická, botanická, entomolo-
gická a historická. Exkurze proběhnou na území NP České Švýcarsko a CHKO
Lužické Hory.

- Ubytování a strava je zajištěna na terénní základně Českého svazu ochránců pří-
rody v Krásné Lípě. V městě, které je sídlem Správy NP.

- Cena tábora je 1200,- Kč (v ceně je zahrnuta strava, ubytování, cestovné během
tábora).

Zaujala Vás nabídka Tábora ochránců přírody? Napište si tedy 
o přihlášku a podrobnější informace na e-mail:

tzkrasnybuk@centrum.cz nebo zavolejte na tel.: 412 383 113.

Veřejná  autobusová
doprava převážející

cestující v rámci 
zajištění základní
dopravní  obsluž-
nosti v regionu by 

neměla doznat 
výrazných změn do
konce roku 2006. 

Pronajmu byt 3+1 v Pletafiské ulici.

Pronajmu garáÏ v Pletafiské ulici.

Tel.: 777 291 400




