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VáÏení spoluobãané, sousedé

Pfií‰tí ãíslo vyjde
v úter˘ 3. ledna 2006

Krásná Lípa - centrum âeského ·vycarska
Czech Coal - ná‰ partner

leto‰ní rok byl v mnohém stejn˘ a v mno-
hém v˘jimeãn˘. V na‰em mûstû se událo
mnoho dÛleÏitého. Dokonãili jsem dosud
nejvût‰í stavbu na‰eho mûsta (ãistírnu, ka-
nalizaci a s tím spojené vûci) a zahájili pro-
jekt je‰tû vût‰í. MoÏná nûktefií nevûfiili, kdyÏ
jsme poãátkem roku pfiedstavovali projekt
Centrum âeského ·v˘carska. Nyní uÏ zaãí-
nají b˘t vidût první v˘sledky: Z „domu cho-
vatelÛ“ vzniká stfiedisko sluÏeb, které v˘-
raznû doplní nabídku a zpfiíjemní Ïivot
pfiedev‰ím v‰em na‰im aktivním obãanÛm,
za tûlocviãnou uÏ stojí nová hala, kde se
dá sportovat i v zimû, a nov˘ dÛm na ná-
mûstí zv˘‰í atraktivitu na‰eho mûsta pfiede-
v‰ím pro náv‰tûvníky. Obnovili jsme zeleÀ
na hfibitovû i dal‰í kapli, rekonstruujeme
mûstsk˘ park, vybavujeme technické
sluÏby.

Îivot mûsta v‰ak tvofií i fiada jin˘ch dÛleÏi-
t˘ch vûcí. Máme mnoho aktivních lidí
a spolkÛ, vznikají nové iniciativy. Do na‰eho
mûsta pfiicházejí noví mladí a vzdûlaní lidé.
Dafií se nám rozebíhat akce související
s âesk˘m ·v˘carskem. Dny âeského ·v˘-
carska navázaly na velkou fiadu na‰ich kul-
turních spoleãensk˘ch aktivit zpÛsobem,
jak˘ jsme si tu nikdy nemohli dovolit. Pod-
pora na‰ich pfiátel, Antonína Koláãka, Cy-
rila Svobody, Libora Ambrozka ãi Petra
Gandaloviãe nám umoÏnila posunout se
v mnohém o kus dál.

Zaãátkem nového roku zaãne na‰im seni-
orÛm slouÏit jiÏ druh˘ dÛm s peãovatelskou
sluÏbou. Práce na v‰ech stavbách Centra
â· se rozebûhnou velmi intenzivnû. Bude to

mnoho práce a starostí, budeme muset za-
ji‰Èovat jejich budoucí provoz. 

ZaÏijeme jistû mnoho pfiíjemn˘ch, ale i ne-
pfiíjemn˘ch situací a dohadÛ. Navíc nás
ãeká rok voleb, nejen celostátních, ale i do
mûstského zastupitelstva. Usly‰íme jistû
mnoho fieãí, slibÛ, moÏná pomluv od tûch,
co jinak nedûlají nic a mají starosti hlavnû
sami o sebe. I my jsme si vûdomi problémÛ,
které nás stále trápí, typick˘ch bohuÏel ne-
jen pro Krásnou Lípu. Vûfiím v‰ak, Ïe alespoÀ

ta rozumnûj‰í ãást z Vás vnímá na‰e úsilí
udûlat z na‰eho mûsta lep‰í místo pro Ïivot.

VáÏení sousedé,
pfieji Vám jménem zastupitelstva i jmé-

nem sv˘m, abyste leto‰ní vánoãní svátky
proÏili v klidu a pohodû, ve zdraví a spo-
leãnû se sv˘mi nejbliÏ‰ími. I v novém roce
Vám pfieji mnoho zdaru a ‰Èastn˘ch chvil.

Vá‰ starosta
Zbynûk Linhart



S v˘stavbou bylo fakticky zapoãato v záfií leto‰-
ního roku, je ve skluzu, av‰ak s v˘jimkou nového
domu na námûstí (stavba ã.1 – Infocentrum) by
mûlo b˘t v‰e hotovo do konce roku 2006. 

Centrum sluÏeb â· (2) v b˘valém domû cho-
vatelÛ nabídne mimo jiné galerii, klub, posilo-
vnu, fitnes, saunu, solárium, masáÏe, ubytovnu
s 23 lÛÏky, venkovní prostory. 

Sportovní areál (3) se roz‰ífií na nejvût‰í v regi-
onu, vãetnû zrekonstruované tûlocviãny, její pfií-
stavby se zázemím, desetimetrovou horolezec-
kou stûnou, velk˘m hradem, lanovkou
a trampolínou pro dûti, petang, piknik, gril,atp. 

Obnovena bude nauãná stezka (4) do LuÏic-
k˘ch hor, Labsk˘ch pískovcÛ a Národního parku
âeské ·v˘carsko – tzv. Köglerova nauãná
stezka krásnolipskem. 

Ve smûru od Dûãína bude vystavûna nová
cesta (chodník) aÏ na námûstí, protnutá cestou

od tûlocviãny k fotbalovém hfii‰ti, ãímÏ vznikne
nov˘ komunikaãní kfiíÏ pro pû‰í a cyklisty (5).

To v‰e bude slouÏit náv‰tûvníkÛm âeského
·v˘carska, ale také lidem z regionu a na‰eho
mûsta. Jako první zaãne slouÏit jiÏ zaãátkem
roku 2006 nafukovací hala.

Jen cel˘ tento projekt zv˘‰í hodnotu majetku
mûsta bûhem roku a pÛl o více neÏ 160 mil.Kã,
coÏ je pro zajímavost více, neÏ byla hodnota
ve‰kerého majetku mûsta v roce 1995 (to bylo
150 mil.Kã). 
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Nové víceúãelové hfii‰tû s umûl˘m povrchem (36x42 m) je na zimu zakryto nafukovací halou.

V objektu u hfii‰tû je nov˘ dÛm s ‰atnami, sprchami, WC a skladem vã. úprav pro imobilní –
v‰e v barvû a kvalitû.

Centrum sluÏeb (b˘val˘ dÛm chovatelÛ) má jiÏ novou stfiechu, jsou hotovy
v‰echny bourací práce,
vyzdívají se nové stûny.
Na obrázku je budoucí
sauna (dole) a klub.   �

Centrum âeského ·v˘carska ukonãilo první etapu

Listopad 2006?!
- Infocentrum

Projekt Centrum NP âeské ·v˘carsko I je největší stavbou v historii města

Nov˘ dÛm na námûstí má základy, kanali-
zaci a vût‰inu pfiípojek. Práce se ve velkém
rozebûhnou v bfieznu 2006.

Toto je jiÏ skuteãnost za tûlocviãnou.
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T-klub Krásná Lípa získal dotaci

V úter˘ 27. 12. 2005 probûhne na sídli‰ti
mimofiádn˘ svoz komunálního odpadu.

Upozornûní

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu
probûhne v pondûlí 2. 1. 2006 ve Vlãí
Hofie a v Zahradách a ve ãtvrtek 
5. 1. 2006 v Krásné Lípû.

Svoz separovaného
odpadu

Koneãnû je tu ãas Vánoc. KdyÏ pominu
ten pfiedvánoãní shon, kter˘ je vidût
v‰ude kolem nás, a pfiehlíÏím své Ïenské
pudy ‰ílenû uklízet cel˘ byt, tak právû
tento ãas je nejhezãí v celém roce. Za-
stavte se na chvilku a vnímejte tu krásu.
Ta krása je nejen cítit z oken, kdyÏ ma-
minky peãou vánoãní cukroví, ale je vidût
i v oãích na‰ich ratolestí, které záfií nedo-
ãkavostí a pfiekvapením, zda i za jejich
okny poletí ten JeÏí‰ek a nezapomene na
nû s nadílkou dárkÛ. Dennû se se svojí
dcerou díváme do rozzáfien˘ch oken
a obdivujeme v‰echna ta vánoãní svû-
t˘lka. Dennû se tû‰íme aÏ se setmí a opût
budeme moci obdivovat vyzdobená vá-
noãní okna a domy. Svût˘lka v oknech,
na terasách a zahradách vystfiídala ven-
kovní kvûtinovou v˘zdobu na‰ich obydlí
a jako by pobízela k nakouknutí, jako
v pohádce. Osobnû doporuãuji, abyste
vzali své ratolesti a drahé poloviãky a pro-
‰li se Krásnou Lípou kfiíÏem kráÏem. Zapo-
menete na shon a uvidíte, jak je ten svût
kolem nás krásn˘. (RM)

Dotaci od Komunitní nadace Euroregionu
Labe na projekt Íãko v téãku získal T-klub
Krásná Lípa. V rámci tohoto projektu
vznikne na poãátku roku 2006 v T-klubu in-
formaãní centrum pro dûti a mládeÏ.
V centru bude k dispozici poãítaãové pra-
covi‰tû s pfiístupem na internet a velko-
plo‰né tabule, které budou mladé lidi infor-

movat o moÏnostech studia na stfiedních
‰kolách, nabídkách brigád nebo proble-
matice návykov˘ch látek.

Projekt Íãko v téãku mÛÏe b˘t realizován
díky podpofie Komunitní nadace, mûsta
Krásná Lípa, Ocelot, s. r. o. a obãanského
sdruÏení Dromedár. Jan Fiala,

vedoucí T-klubu

Vánoãní dárek pro sportovce, tenisty
Nová nafukovací hala o rozmûru 36 x 42 m,

se dvûma hfii‰ti (tenisov˘mi kurty), bude v pro-
vozu jiÏ zaãátkem roku 2006. Hala bude v pro-
vozu kaÏd˘ den od 8.00 do 22.00 hod. a cena
za pronájem jednoho kurtu na hodinu bude
130 Kã. Pokud budete mít permanentku spor-
tovního areálu na rok 2006, mÛÏete uplatnit

v hale slevu 20 Kã na kaÏdou hodinu, zapla-
títe tedy pouh˘ch 110 Kã. Provizorní vstup
bude zprava od tûlocviãny pfies parkovi‰tû.

Pemanentku nebo jednotlivé lístky lze za-
koupit na MûÚ jiÏ dnes u Jany Va‰utové
a sv˘m blízk˘m pod vánoãní stromek mÛÏete
nadûlit dárek, u kterého se pfiíjemnû zapotí.

Na‰e vánoãní
mûsto

Bude kaple ve Vlãí Hofie zachránûna?
Kaple ve Vlãí Hofie bohuÏel patfií mezi

chátrající objekty, mûstu se dosud nepoda-
fiilo zajistit na její rekonstrukci finnanãí pro-
stfiedky. Novû vzniklé obãanské sdruÏení Vlãí
Hora se pfiihlásilo se zámûrem kapli opravit.
Zastupitelé mûsta s tímto zámûrem souhlasí
a jsou ochotni obãanskému sdruÏení kapli
dlouhodobû bezplatnû pronajmout ãi v bu-

doucnu odprodat. O podmínkách smluv se
bude jednat v nejbliÏ‰ích dnech. Doufáme,
Ïe této iniciativû obãanÛ se podafií to, co
se mûstu nepovedlo a v pfií‰tím roce se ka-
ple doãká nové stfiechy a postupnû také
celkové rekonstrukce. NápadÛ, jak kapli vy-
uÏívat pro kulturní Ïivot ve Vlãí Hofie, je pak
dostatek. (vik)

Odpady se pfií‰tí rok nezdraÏí
V Krásné Lípû odpady letos nepodraÏí.

I pfies zásadní nárÛst cen pohonn˘ch hmot
v prÛbûhu leto‰ního roku se podafiilo s do-
davatelskou firmou dohodnout, Ïe kapsa
obãana zÛstane tentokrát u‰etfiena. Zastu-
pitelstvo mûsta Krásná Lípa schválilo 1. 12.
2005 novou obecnû závaznou vyhlá‰ku
o místním poplatku za provoz systému shro-
maÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏí-
vání a odstraÀování komunálních odpadÛ
na území mûsta Krásná Lípa (poplatek za
odpad). Poplatek za odpad na pfií‰tí rok zÛ-
stává stejn˘, a to ve v˘‰i 468 Kã na osobu
za rok nebo za rekreaãní objekt. Sleva ve
v˘‰i 60,- Kã za rok pro obãany nad 70 let

vãetnû, do 6 let vãetnû a pro obãany, ktefií
jsou drÏiteli prÛkazu ZTP a ZTP+P, zÛstává.

Splatnost poplatku je dle zpÛsobu úhrady:
- ROâNù do 31. 3. 2006,
- POLOLETNù za 1 pololetí do 30. 6. 2006, za

2. pololetí do 31. 12. 2006,
- MùSÍâNù do posledního dne v pfiíslu‰ném
mûsíci, a to hotovû v pokladnû MûÚ, nebo
pfievodem na úãet ã. 109634816/0300, 
variabilním symbolem je ãíslo platebního 
v˘mûru.

Pfiesto nezapomeÀte!
Tfiídit mÛÏete zadarmo! Úplnû!

Zájem o ekologickou v˘chovu
v âeském ·v˘carsku roste 

Díky projektu Vítejte v âeském ·v˘carsku,
kter˘ podpofiil Ústeck˘ kraj, mohla obecnû
prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko bû-
hem posledního ãtvrtletí zrealizovat 22
ekov˘chovn˘ch programÛ celkem pro 450
dûtí.

Programy se t˘kaly pfiedev‰ím tématu
„domácí ekologie“, kde se Ïáci pfieváÏnû
ze základních ‰kol v dûãínském okrese se-
znamovali pfiímo ve sv˘ch ‰kolách s tím,
jak správnû tfiídit odpad, kam odkládat
jednotlivé druhy odpadÛ, co je to recyk-
lace a podobnû. Nezapomnûlo se v‰ak
ani na nejmen‰í dûti z matefisk˘ch ‰kol,
které hravou formou, vyuÏívající jejich pfii-

rozenou zvídavost a nad‰ení, poznávaly
rÛzné aspekty pfiírody v roãních obdobích
od jara aÏ do zimy.

Souãasnû spoleãnost âeské ·v˘carsko
mohla díky projektu vydat ve spolupráci se
Správou Národního parku âeské ·v˘carsko
a âesk˘m svazem ochráncÛ pfiírody jiÏ
druhé ãíslo zpravodaje ekologické v˘chovy
v âeském ·v˘carsku se zajímav˘m názvem
Pl‰íkovy listy. Je urãen a zdarma rozesílán
v‰em ‰kolám i konkrétním zájemcÛm o eko-
logickou v˘chovu i osvûtu v Ústeckém kraji
a nabízí fiadu pozoruhodn˘ch informací,
kvízÛ, zamy‰lení i námûtÛ v této doposud
opomíjené oblasti.

Z projektu je hrazen i nabídkov˘ leták –
programy pro základní ‰koly na téma jiÏ zmí-
nûné „domácí ekologie“ a dal‰í propa-
gaãní materiály, jejichÏ cílem je zv˘‰it
osvûtu v oblasti ekov˘chovy, oslovit ‰koly
v regionu a seznámit je se spoleãností
âeské ·v˘carsko jako nov˘m partnerem
v oblasti ekologické v˘chovy a osvûty.

V‰echny zmínûné materiály lze získat na
adrese: âeské ·v˘carsko, o. p. s., Masary-
kova 1094/4, Krásná Lípa, 407 46, tel.
412 383 246.

Dana ·tefáãková,
âeské ·v˘carsko, o.p. s.

Oprava – pfií‰tí ãíslo vyjde
v úter˘ 10. ledna 2006
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TÍSŇOVÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

Hasiči 150
Policie 158
Záchranná služba 155
Policie ČR Krásná Lípa

412 383 333
412 383 277

Teenager klub T-klub Krásná Lípa,
zafiízení pro dûti a mládeÏ

tel. 774 930 300,
e-mail: T.klub@krasnalipa.cz

T-klub Krásná lípa je nízkoprahové zafií-
zení, které umoÏÀuje smysluplné trávení
volného ãasu dûtí a mládeÏe ve vûku 
10 – 18 let.

T-klub nabízí: stolní fotbal, stolní tenis, biliár,
lezeckou stûnu, televizi, rádio s CD pfiehrá-
vaãem, playstation, nejrÛznûj‰í stolní hry,
posilovací lavici, rotoped a elektronické
‰ipky.
Souãástí T-klubu je venkovní areál se tfiemi
hfii‰ti a prostorem na bezpeãné rozdûlání
táborov˘ch ohÀÛ.
T –klub také organizuje poznávací v˘lety,
sportovní turnaje a aktivnû se zapojuje do

akcí mûsta (pomáháme pfii organizaci
dûtsk˘ch dnÛ apod.).
Provozní doba:
ST, âT 14.00 - 19.00
PÁ 14.00 – 20.00
SO 10.00 – 20.00
NE 10.00 – 19.00
Kontakt: Jan Fiala
tel.: 774 930 300
e-mail: fiala@krasnalipa.cz

P¤EDSTAVUJEME

Na námûstí je dokonãena rekonstrukce
nebytového prostoru v objektu

Masarykova 1, kde svou prodejnu
otevírá síÈ drogerie TETA, v jarních

mûsících bude opût otevfien bufet
naproti.

Mûsto podporuje v˘stavbu rodinn˘ch
domkÛ, nízkou cenou pozemku
a vrácením ceny pfii vãasném

dokonãení. 

Opût zahájila provoz lékárna.

Adventní nabídka nov˘ch publikací
v informaãním stfiedisku

V informaãním stfiedisku na námûstí
v Krásné Lípû celoroãnû nabízíme náv‰tûv-
níkÛm vybrané publikace a upomínkové
pfiedmûty se zamûfiením na pfiírodu, turistiku
a kulturní památky. I v ãase adventním má
informaãní stfiedisko pfiipraveny pro své ná-
v‰tûvníky kniÏní novinky s v˘‰e uvedenou té-
matikou.

Nejãerstvûj‰í novinkou je kniha Kry‰tofovo
údolí od známého autora Miloslava Nevr-
lého, která je vûnována pfiírodním zajíma-
vostem obce, leÏící jiÏ témûfi pÛl tisíciletí
v je‰tûdsk˘ch horách v hlubokém údolí fiíãky
Rokytky. Knihu, která je citlivû doplnûna
skvûl˘mi fotografiemi Siegfrieda Weisse, si
mÛÏete koupit za 330,- Kã. Dal‰í novinkou je
praktick˘ prÛvodce dfiíve opomíjené krajiny
·luknovského v˘bûÏku, v minulosti naz˘vané
„âesk˘m Nizozemím“, jeÏ zahrnuje i pfiíhra-

niãní oblasti v˘chodního Saska a LuÏice.
PrÛvodce ·luknovsko vydalo nakladatelství
Olympia minul˘ mûsíc v cenû 199 Kã. Obdi-
vovatele rozhleden jistû potû‰í bohatû ilus-
trovaná kniha autora Jana Nouzy Roz-
hledny âech, Moravy a Slezska. Jan Nouza
je mimo jiné i spoluautorem dokumentár-
ního pofiadu Rozhlédni se ãlovûãe, natoãe-
ného âeskou televizí. V informaãním stfie-
disku si knihu mÛÏete zakoupit za 530,- Kã.

Kromû jiÏ zmínûn˘ch novinek si u nás mÛ-
Ïete vybrat ze ‰iroké nabídky publikací,
map a suven˘rÛ a navíc v tomto období
mÛÏete zhlédnout v˘stavku Staroãeské vá-
noce, instalovanou krásnolipsk˘m folklorním
souborem Dykyta. Tû‰íme se na va‰i ná-
v‰tûvu. 

Pavel Fofitík, âeské ·v˘carsko, o. p. s.

Krásnolip‰tí turisté bilancovali 
Tfii t˘dny pfied koncem roku se v krásnolip-

ském kulturním domû se‰li místní turisté, aby
zhodnotili, jak úspû‰n˘ byl leto‰ní rok. Shodli
se na tom, Ïe aã mûli k 9.12. 2005 zaregist-
rováno 85 dospûl˘ch ãlenÛ, sníÏila se jejich
ãlenská základna o dva ãleny. „BohuÏel
stál˘m problémem, a nejen na‰eho klubu,
je to, Ïe se nedafií do na‰ich fiad získávat ju-
niorskou kategorii,“ postûÏoval si pfiedseda
klubu Václav Hieke. 

Nejvíce v‰ak turisté pfii svém setkání hovo-
fiili o roce 2006, kdy nejenÏe klub 11. 11.
oslaví 25 let svého trvání, ale navíc bude
hostit celostátní letní sraz turistÛ. „Podobná
akce se v krásnolipské turistické historii nikdy
nekonala,“ pochlubil se Václav Hieke. Více

informací o této akci lze získat na adrese
www.krasnalipa.cz.

I letos turisté na Nov˘ rok
podpofií nevidomé

I letos budou novoroãní v˘stup na roz-
hlednu na Vlãí hofie provázet dobré skutky.

Krásnolip‰tí turisté prvního ledna na Vlãí
horu vyrazí jiÏ poãtyfiiadvacáté, ale teprve
potfietí je tato tradiãní turistická akce zafia-
zena do akcí pofiádan˘ch Klubem âesk˘ch
turistÛ  nazvan˘ch Novoroãní ãtyfilístek.
„KaÏd˘, kdo se novoroãního pochodu zú-
ãastní, má ‰anci pfiispût na dobrou vûc,“

pozval pfiedseda krásnolipsk˘ch turistÛ Vác-
lav Hieke. Dodal, Ïe k této humanitní akci,
kterou spoleãnû s nimi pofiádá i nadaãní
fond âeského rozhlasu Svûtlu‰ka, kter˘ po-
máhá pfiedev‰ím nevidom˘m dûtem a li-
dem s tûÏk˘m zrakov˘m nebo kombinova-
n˘m postiÏením, jeÏ se dostali do krizové
Ïivotní situace, se krásnolip‰tí turisté pfiidali
jako jedni z prvních. 

Kam mohu dodat svÛj pfiíspûvek do
Vik˘fie:
Pfiíspûvek mÛÏe b˘t psán ruãnû, ale
musí b˘t ãiteln˘.
âlánky mÛÏete odevzdávat v poda-
telnû Mûstského úfiadu v Krásné Lípû.
tel. 412 354 820
fax 412 354 821
Adresa: Mûsto Krásná Lípa

Masarykova 246/6
407 46 Krásná Lípa

e – mail: podatelna@krasnalipa.cz nebo
sarkapeskova@centrum.cz
Vik˘fi si lze téÏ pfieãíst na:
www.krasnalipa.cz

Co dûlat, kdyÏ…
Co dûlat, kdyÏ ...

Zmûna e-mailové adresy kulturního
domu - kina Krásná Lípa. Pro e-mailovou
komunikaci s KD pouÏívejte pouze novou
adresu semelkova@krasnalipa.cz

OZNÁMENÍ
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T-klub v roce 2005
Krásnolipské ,,téãko“ má za sebou dal‰í

rok své existence, a tak je na ãase bilanco-
vat. Po cel˘ rok jsme úspû‰nû plnili svou
hlavní funkci – funkci volnoãasového zafií-
zení pro dûti a mládeÏ, ve kterém tráví
mladí lidé do 18 let své volné chvíle. T-klub
nav‰tûvuje stabilnû okolo 30 lidí dennû,
k dispozici mají napfi. kuleãník, stolní fotbal,
stolní tenis, lezeckou stûnu a mnohé dal‰í
vybavení. 

Stejnû jako v roce 2004 jsme se i letos ús-
pû‰nû zapojili do Ïivota ve mûstû, krmili
jsme lesní zvûfi, v T-klubu probûhlo ãesko –
nûmecké setkání ÏákÛ základních ‰kol pod
vedením Mgr. HofieÀovského, pomáhali
jsme s organizací dûtského dne, pálení ãa-
rodûjnic, byli jsme souãástí Svatojánsk˘ch
slavností i DnÛ âeského ·v˘carska, poskytli
jsme zázemí pfii turnaji v paintballu, spolu-
pracovali jsme pfii Rallye Sachsen Clasic,
stali jsme se ãerty i andûly pfii Mikulá‰ské na-
dílce a pomáhali jsme i pfii koncertu Beatles
Revival.

Pod zá‰titou starosty Krásné Lípy, Ing.
ZbyÀka Linharta, jsme spoleãnû s Nadací
Euronisa a o.p.s. âeské ·v˘carsko zrealizo-
vali sbírku ,Pozvednûte slabé, jejíÏ v˘tûÏek
bude urãen na projekt,S T-klubem za po-
znáním v roce 2006. V rámci tohoto pro-
jektu jsme uÏ letos absolvovali nûkolik po-
znávacích v˘letÛ, kromû náv‰tûv bazénÛ
v Rumburku a v Dûãínû a men‰ích v˘letÛ

po okolí Krásné Lípy jsme nav‰tívili i Prahu
a PraÏsk˘ hrad.

V tûchto dnech nám pod stromeãek pfii‰la
dal‰í v˘borná zpráva. Ve spolupráci s OS
Dromedár jsme získali dotaci od Komunitní
nadace Euroregionu Labe na projekt Íãko
v téãku. V rámci tohoto projektu vznikne na
poãátku roku 2006 v T-klubu informaãní
centrum pro dûti a mládeÏ s pfiístupem na
Internet a mnoÏstvím uÏiteãn˘ch informací
o stfiedních ‰kolách,moÏnostech brigád,
problematice návykov˘ch látek apod. 

Stejnû jako v roce 2004 jsme se ani letos
bohuÏel neubránili vandalÛm a zlodûjÛm,
díky hloup˘m lidem jsme pfii‰li o TV rozvody
a máme poniãenou fasádu. 

Tradiãnû v˘borná byla spolupráce s na-
‰imi sponzory a partnery: základní ‰kolou,
cel˘m mûstsk˘m úfiadem, technick˘mi sluÏ-
bami, Komunitní nadací Euroregionu Labe,
Nadací Euronisa, o. p. s. âeské ·v˘carsko,
OS Dromedár a Mgr. HofieÀovsk˘m, Paint-
ball clubem a Petrem Karmanem, Asociací
TOM a Hanou Volfovou, prodejcem hutních
materiálÛ Janem Kolarem, tiskárnou Phar-
ming Zahrady, v˘robcem nábytku firmou
Ocelot a Ing. Pe‰kema mnoh˘mi dal‰ími
ochotn˘mi lidmi. 

V‰em na‰im partnerÛm a sponzorÛm za
cel˘ T-klub dûkuji a pfieji ‰Èastné Vánoce
a P.F. 2006.  

Jan Fiala, vedoucí T-klubu

SILVESTROVSK¯ BùH. Komise pro tûlov˘-
chovu a sport Rady mûsta Varnsdorfu a at-
letick˘ oddíl TJ Slovan Varnsdorf pofiádají
41. roãník Silvestrovského bûhu Varnsdor-
fem. Závodí se tradiãnû v bûhu, v hodu vá-
leãkem na nudle, ve vrhu kládou a zároveÀ
bude probíhat i 9. roãník cyklistického kri-
téria horsk˘ch kol.
âas a místo konání: 31. 12. 2005 v 9.30 hod.
námûstí E. Bene‰e, Varnsdorf
Pfiihlá‰ky: na místû od 8.30 hod., nejpozdûji
10 minut pfied vlastním závodem.

Startovné: dospûlí 50,- Kã, dorost a juniofii
20,- Kã, Ïactvo zdarma.

VÁNOCE V BAZÉNU. Plaveck˘ bazén v Rum-
burku pfiipravil pro dûti tradiãní vánoãní dá-
rek. V pátek 23. prosince od 10 do 18 hodin
se zde uskuteãní akce nazvaná Vánoãní
kapr, pfii níÏ je kaÏdou hodinu pfiipraven v˘-
lov Ïivého kapra a mnoho sladkostí. Vstup
pro dûti je zdarma.

NOVOROâNÍ V¯STUP NA VLâÍ HORU. Krás-
nolip‰tí turisté na 1.1. 2006 pfiichystali jiÏ tra-
diãní XXIV. v˘stup na rozhlednu na Vlãí
hofie. Trasa je dlouhá 12 km.

·kola hokejového bruslení od 5 let na zimním stadionu v Rumburku.
Nábor pro chlapce i dûvãata od 5 do 10 let.

Informace na tel. ãísle: p. Lichtenberk Martin 
602 959 164,  p. Jirásek Martin 608 051 712

Sbírka pro T-klub. Ve dnech 14. a 15. 12.
2005 se uskuteãnila ve Varnsdorfu vefiejná
sbírka Pozvednûte slabé!, která je urãena na
pomoc Domovu Sv. Máfií Magdalény pro
handicapované matky s dûtmi a T-klubu
Krásná Lípa. Sbírku organizuje Biskupské gym-
názium Varnsdorf.
Mikulá‰ské nadílky. O víkendu probûhly
v kulturním domû hned dvû mikulá‰ské na-
dílky. První v sobotu, tu pofiádal spolek ob-
ãanÛ nûmecké národnosti. Druhou, nedûlní,
uspofiádali ãlenové kulturní komise mûsta.
Tato tradiãní akce, pravidelnû se opakující
v ãase adventním, se opût vydafiila. Dûti si
zatanãily a zasoutûÏily v zajímav˘ch hrách,
o dobrou náladu se postarali skvûle sehraní
‰oumeni pánové Koubek & Vais a hlavní po-
stavy celého odpoledne ãert a andûlové
v ãele s Mikulá‰em také nezklamali.
Vánoãní koncert. Sbor pro obãanské záleÏi-
tosti a Klub dÛchodcÛ nezapomnûli na krás-
nolipské dÛchodce a pozvali je na vánoãní
posezení s koledami, které pro nû pfiichystal
folklórní soubor LuÏiãan a zpûváci z Pal-
movky.
Autobusové spoje. Dne 11. 12. 2005 probû-
hla zmûna jízdních fiádÛ autobusové osobní
dopravy. Nové jízdní fiády jsou vyvû‰eny
v autobusov˘ch zastávkách.
Drogerie Teta. V b˘valé kvûtince na Kfiinic-
kém námûstí po rozsáhlé  rekonstrukci bude
bûhem prosince otevfiena nová drogerie
Teta.
Ditrichova hrobka. BohuÏel to, Ïe je nûkter˘
objekt vyhlá‰en kulturní památkou, ãasto
nepfiispívá k jeho záchranû, nûkdy je to
spí‰e naopak. Pfiístup majitele objektu mÛÏe
b˘t dvojí. Buì objekt opraví tak, jak se mu
líbí a pak se smífií s tím, Ïe mÛÏe dostat nûja-
kou tu pokutu. Nebo se snaÏí rekonstrukci
provést poctivû a pro svou potfiebu zacho-
vat historickou hodnotu objektu. I pak mu
památková ochrana objektu pfiinese spí‰e
nesnáze. Podmínky „památkáfiÛ“ pfii rekon-
trukci objektu jsou ãasto finanãnû nároãné,
stát pak majiteli mÛÏe pfiispût nûkolika koru-
nami. Zámûr je vynikající, je jistû tfieba uni-
kátní stavby chránit, realita je bohuÏel po-
nûkud odli‰ná. Jako dÛkaz je ve mûstû
nûkolik staveb, které jsou památkovû chrá-
nûné a na jejichÏ místû dnes najdeme
pouze zarostlé ruiny. Mûsto proto nesouhlasí
s vyhlá‰ením Ditrichovy hrobky za kulturní
památku, i kdyÏ k tomuto názoru majitele
nemovitosti a orgánu samosprávy v minu-
losti pfiihlíÏeno nebylo.
Odmûny pro zájmové organizace. Rada
mûsta, tak jako kaÏd˘ rok, rozdûlovala od-
mûny pro zájmové organizace v Krásné
Lípû. Jednotliv˘m organizacím bylo rozdû-
leno celkem pfies 40 000 Kã jako podûkování
za jejich celoroãní aktivní ãinnost ve mûstû
a za uspofiádání akcí, které sv˘m v˘znamem
stále ãastûji pfiekraãují hranice mûsta.
Klub ãesk˘ch turistÛ. Klub turistÛ vydal pro
Ústeck˘ kraj kalendáfi turistick˘ch akcí roku
2006. V tomto kalendáfii jsou zahrnuty kromû
akcí krásnolipsk˘ch turistÛ také  propozice
celorepublikového srazu turistÛ v Krásné Lípû.
Propozice na sraz a kalendáfi si mÛÏete vy-
zvednout na MûÚ u Jany Va‰utové.

RÒZNÉ T-klub Krásná Lípa
zafiízení pro dûti a mládeÏ, tel. 774 930 300, e-mail: fiala@krasnalipa.cz

Pátek 16. 12. v 15.00 – turnaj v biliáru (startovné 5 Kã, pfiihlá‰ky do 15. 12.).
Nedûle 18. 12. ve 14.00 – soutûÏ o nejvût‰ího! snûhuláka (podmínkou je sníh).

Stfieda 21. 12. ve 14.00 – pfiedvánoãní miniturnaj ve stolním tenisu (vyhrává kaÏd˘).

Plán akcí na prosinec 2005

POZVÁNKY

17. -18. 12. 05 Vánoãní koncerty DFS Kfiiniãánek, FS Dykyta

26. 12. 05 Bleskov˘ turnaj ·TùPÁNSKÁ TROFEJ ·achov˘ oddíl TJ Krásná Lípa

26. 12. 05 ·tûpánsk˘ tajn˘ v˘let - pû‰í 10 km Klub ãesk˘ch turistÛ

29. 12. 05 Rozlouãení s rokem 2005 Klub ãesk˘ch turistÛ

31. 12. 05 V˘stup na Klíã Klub ãesk˘ch turistÛ

Út od 16.15 do 18.00

ât od 16.15 do 18.00

Pá od 16.15 do 17.40
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úter˘ 27. 12. 2005 NOâNÍ HLÍDKA od 18.00 hod.

Divácky i komerãnû mimofiádnû úspû‰ná první ãást ruské fantasy trilogie. ·piãkové 
vizuální efekty, úÏasné akãní sekvence a hororové napûtí zajistily tomuto filmu obrovsk˘
úspûch. mládeÏi nepfiístupno, 114 minut, 60 Kã

stfieda 28. 12. 2005 NESVATBOVI od 18.00 hod.

Nastává ãas prznûní druÏiãek a borcení vztahÛ. Owen Wilson a Vince Vaughnová
poznají o svatební lovecké sezonû, Ïe na kaÏdého jednou dojde.

mládeÏi pfiístupno od 12 let, 119 minut, mládeÏ 40 Kã a dospûlí 60 Kã

stfieda  4. 1. 2006 NOâNÍ LET od 18.00 hod.

Hororov˘ pfiíbûh o pÛvabné dívce, která uvízla pár kilometrÛ nad zemí ve spárech smr-
tonosného psychopata. mládeÏi nepfiístupno, 85 minut, 60 Kã

pondûlí 9. 1. 2006 LEGENDA O ZOROVI od 18.00 hod.

Antonio Banderas a Katherine Zeta-Jonesová se vracejí do dobrodruÏné romantické
akce. mládeÏi pfiístupno, 131 minut, 60 Kã

stfieda 11. 1. 2006 PANENSTVÍ NA OBTÍÎ od 18.00 hod.

Teenagerovská komedie o nástrahách prvního sexu. 
âESKÁ VERZE, mládeÏi nepfiístupno, 83 minut, 60 Kã

pondûlí 16. 1. 2006 DOOM od 18.00 hod.

Adaptace populární poãítaãové hry, aneb nebuì lín˘ a pozabíjej co nejvíce pekel-
n˘ch monster. mládeÏi pfiístupno od 12 let, 100 minut, 60 Kã

stfieda  18. 1. 2006 STRA·PYTLÍK 10.00 a 17.00 hod.

Animovaná disneyovka o kufieti, které utrpûlo kolizí se Ïaludkem.
âESKÁ VERZE, mládeÏi pfiístupno, 77 minut, dûti 40 Kã a dospûlí 60 Kã

pondûlí 23. 1. 2006 40 LET PANIC od 18.00 hod.

Americká chytrá komedie o sexu a jin˘ch znám˘ch vûcech.
mládeÏi nepfiístupno, 116 minut, 60 Kã

stfieda 25. 1. 2006 HRUBE· A MARE· JSOU KAMARÁDI DO DE·Tù 18.00 a 20.00 hod.

Jan Budafi a Richard Krajão v ãeské komedii o lásce, sexu, celebritách a pokfiivené 
realitû. mládeÏi nepfiístupno, 108 minut, 60 Kã

pondûlí 30. 1. 2006 TAJEMN¯ LET od 18.00 hod.

Jodie Fosterová exceluje v napínavém thrilleru coby zoufalá matka, které se tisíce
metrÛ nad zemí ztratilo dítû. mládeÏi pfiístupno od 12 let, 99 minut, 60 Kã

KINO Krásná Lípa
zastoupené tajemníkem Mûstského úfiadu

Krásná Lípa vyhla‰uje

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
na obsazení pracovní pozice
peãovatel–o‰etfiovatel
v domû s peãovatelskou sluÏbou

Tato funkce bude zafiazena do 3. platové tfiídy
v souladu se znûním zákona ã. 143/1992 Sb. ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Nástup do pracov-
ního pomûru k 1. 3. 2006. 

PoÏadavky:

• ukonãené stfiední vzdûlání, odpovídající od-
borné zamûfiení je v˘hodou 

• minimální praxe v oboru 2 roky
• praxe v oblasti sociální péãe a sluÏeb 
• dobré komunikativní a organizaãní schop-

nosti
• vstfiícn˘ pfiístup ke klientÛm, psychická odol-

nost
• schopnost samostatného rozhodování, ak-

tivní pfiístup 
• znalost práce na PC (uÏivatelské programy

Word, Excel)

Uchazeã podá písemnou pfiihlá‰ku, která musí
obsahovat tyto náleÏitosti:

• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe
• datum a místo narození uchazeãe
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe
• místo trvalého pobytu uchazeãe
• ãíslo obãanského prÛkazu (ãíslo dokladu

o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
pfiíslu‰níka)

• datum a podpis uchazeãe

Uchazeã pfiipojí tyto doklady:

• Ïivotopis, ve kterém uvede údaje o dosavad-
ních zamûstnáních a odborn˘ch znalostech
a dovednostech 

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏe-
ném vzdûlání, pfiípadnû jiné doklady potvrzu-
jící absolvování odborn˘ch kurzÛ, semináfiÛ
apod.

Uchazeã podá písemnou pfiihlá‰ku v uzavfiené
obálce s oznaãením: „V˘bûrové fiízení – peão-
vatel – neotvírat“ do 15. 1. 2006 osobnû do po-
datelny MûÚ Krásná Lípa nebo doporuãenû
po‰tou na adresu: 
Mûsto Krásná Lípa, k rukám tajemníka MûÚ,
Masarykova 6, 407 46 Krásná Lípa.

V Krásné Lípû, 22. 11. 2005
Jan Koláfi
tajemník MûÚ 

MùSTO KRÁSNÁ LÍPA

Mûsto Krásná Lípa pfiijme

PRACOVNÍKA SPORTOVNÍHO AREÁLU
pracovní náplÀ:

• zaji‰tûní provozu sporotvního areálu (tûlocviãna,
tenisové kurty, nafukovací hala, minigolf atd.)

• zaji‰tûní údrÏby sportovního areálu
• pfiíprava a zaji‰tûní akcí

poÏadujeme: 
• ãasovou flexibilitu
• organizaãní a komunikaãní schopnosti
• aktivní pfiístup
• samostatnost

s Ïádostí uchazeã pfiedloÏí:
• strukturovan˘ Ïivotopis
• motivaãní dopis
Nástup moÏn˘ od 1. 2. 2006.
Pfiihlá‰ky za‰lete do 23. 12. 2005  na podatelnu
MûÚ: Mûsto Krásná Lípa, Masarykova 246/6,
407 46 Krásná Lípa
informace na tel. 412 354 822 – Hana Volfová 
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Nov˘, jiÏ druh˘ dÛm s peãovatelskou sluÏbou s 28 bytov˘mi jednotkami bude slouÏit od jarních
mûsícÛ pfií‰tího roku. KaÏdé poschodí je opût ladûno do jiné barvy.

Na sídli‰ti se dokonãuje základ dal‰ího par-
kovi‰tû pro cca 20 automobilÛ. 

Nov˘ pfiívod vysokého napûtí a trafostanice
na sídli‰ti posílí pfiíkon elektrické energie pro
sídli‰tû a pfiedev‰ím do stfiedu mûsta.

Sídli‰tû se mûní

Letos byla dokonãena obnova zelenû na hfibi-
tovû. Souãasnû byla opravena dal‰í kaple,
nová stfiecha, oprava a vyãi‰tûní pískovcÛ, atd.

Postupnû zalkádáme nové plochy zelenû
a obnovujeme autobusové zastávky
(Varnsdorfská).

Rozsáhlá rekonstrukce mûstského parku
bude prakticky dokonãena v roce 2006.
Dojde dále k roz‰ífiení vefiejného osvûtlení,
laviãek, ko‰Û, uprostfied bude altán, bude
se pokraãovat v obnovû cest.

ZeleÀ

¤ada dlouho chátrajících ob-
jektÛ získala v tomto roce nové
majitele, ktefií zapoãali s rekon-
strukcí. B˘valá samoobsluha
v KfiiÏíkovû ulici zaãne slouÏit
jako bar (fotografie), opravuje
se vila v jednosmûrce (b˘val˘
dÛm Ladányho), v b˘valém 
internátu Elite vzniká nová 
v˘roba.

V Krásném Buku
byla v prosinci
zkolaudována
nová ãistírna
odpadních vod
s kapacitou pro
celé mûsto. 

Spolu s kanali-
zaãním fiádem
máme bez za-
dluÏení splnûny
pfiísné podmín-
ky EU.

Základní kanalizaãní fiád je jiÏ v provozu,
vãetnû vefiejn˘ch ãástí pfiípojek, nov˘ch vo-
dovodÛ a ve vût‰inû i povrchÛ komunikací.
V pfiípravách jsou dal‰í etapy v˘stavby ka-
nalizace.

Vzpomínáte, jak je‰tû na jafie vypadala
Smetanova ulice?

âistírna odpadních vod
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Vefiejné akce
Bûhem roku se konala velká fiada akcí pro
vefiejnost. Novû to byly Dny âeského ·v˘-
carska a jízda automobilÛ Sachsen Classic. 

Dny âeského ·v˘carska

Na Dnech âeského ·v˘carska, které byly vûnovány slavnostnímu zahájení realizace projektÛ
v âeském ·v˘carsku podporovan˘ch z fondÛ EU a OSN, vystoupila na velkém podiu na ná-
mûstí fiada znám˘ch osobností. Michal Nesvadba, Julian Záhorovsk˘, ·árka VaÀková, Petr
Hapka, skupina Buty. 

Ministr zahraniãí Cyril Svoboda zahájil symbo-
licky projekty âeského ·v˘carska.

V˘tûÏek koncertu získal ná‰ dûtsk˘ domov, 
cel˘ den probíhala fiada pfiíjemn˘ch akcí 
– v˘lety do âeského ·v˘carska, minizoo
v mûstkém parku, muzikus na sídli‰ti, akce v do-
movû dÛchodcÛ ãi dûtském domovû. A tra-
diãnû, sraz motocyklÛ âechie-Böhmerland. 

ZávodÛ zhruba 160 historick˘ch automobilÛ se
mimo jiné v Krásné Lípû zúãastnil pfiedseda pfied-
stavenstva ·koda Auto.

Dûti základní ‰koly a na‰eho dûtského do-
mova na náv‰tûvû a prohlídce v âernín-
ském paláci.

Den Zemû a fiada dal‰ích akcí pofiádan˘ch
pro nová poznání pfiírody a její ochranu.

Krásnolipsk˘ jarmark u pfiíleÏitosti 135. v˘roãí
pov˘‰ení Krásné Lípy 

Ná‰ novû zrekonstruovan˘ kulturní dÛm
slouÏí mnoha pûkn˘m akcím. ·kolní akade-
mie je jiÏ tradiãní.

Tour de feminin – mezinárodní cyklistick˘ zá-
vod Ïen – jedna z nejv˘znamnûj‰ích spor-
tovních akcí.


