
Komunitní centrum âeského ·v˘carska je
zapojeno do mezinárodního partnerství
Mosty pfies hranice, které sdruÏuje organi-
zace z Nûmecka, Rakouska, Velké Británie,
Maìarska a âeské republiky.

První bfieznov˘ t˘den se jeho pracovníci
vydali na studijní cestu do Maìarska, kterou
organizoval maìarsk˘ partner Füzesabony
Rehabilitációs Centrum. „Smyslem v˘mûn-
n˘ch náv‰tûv u na‰ich partnerÛ je pfiede-
v‰ím navázat konkrétní pracovní vztahy
s ostatními vzdûlávacími a poradensk˘mi
centry v Evropû, sbírat a souãasnû si pfiedá-
vat praktické zku‰enosti o podpÛrn˘ch pro-
gramech v sociální oblasti a jin˘ch aktivi-
tách tûchto center,“ vysvûtlila Lenka
Tvrdková z obecnû prospû‰né spoleãnosti
âeské ·v˘carsko.

Na programu studijní náv‰tûvy byla konfe-
rence v severomaìarském regionálním tré-
ninkovém centru ÉRÁK, kde byly pfiedsta-
veny sociální a ekonomické ukazatele
severomaìarského regionu a vzdûlávací
programy pro specifické skupiny nezamûst-
nan˘ch. Dal‰ím nav‰tíven˘m místem byla

chránûná dílna pro postiÏené ve firmû Lux-
tex s. r. o., kde o sv˘ch zku‰enostech se
vzdûláváním mluvili pfiímo klienti podpofiení
v tréninkov˘ch programech.

Poslední ãást náv‰tûvy se odehrávala
v Budape‰ti ve vzdûlávacím centru Postás
Conference House. Tfiicet úãastníkÛ studijní
cesty ze v‰ech pûti zemí pracovalo ve
workshopech na v˘mûnû zku‰eností
ohlednû vzdûlávání pro znev˘hodnûné sku-
piny obyvatel.

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

Krásnolipské sídli‰tû se rozrostlo o dal‰í ba-
revnou „lentilku,“ která v tûchto dnech
právû oÏívá. K zelenému, modrému a rÛÏo-
vému domu pfiibyl dal‰í, tentokrát Ïlut˘.

Byty pro star‰í lidi se dokonãují a v nejbliÏ-
‰ích dnech se do nich nastûhují první ná-
jemníci, které na návrh odborné komise
schválila rada mûsta. „Je hotovo témûfi v‰e
kromû terénních úprav, které probûhnou
na jafie. Jakmile to poãasí dovolí, zaãneme
s definitivními úpravami nejbliÏ‰ího okolí
domu. Ozelenûní podle projektu Karla Hie-
keho vhodnû doplní a celkovû umocní
vzhled celé stavby, jak je ostatnû v Krásné
Lípû dobr˘m zvykem. Tyto práce provedou
svépomocí na‰e technické sluÏby,“ fiekl ta-
jemník mûstského úfiadu Jan Koláfi.

ZároveÀ s dokonãováním domu a v˘bû-
rem jeho obyvatel probûhlo také v˘bû-

rové fiízení na místo dal‰í peãovatelky,
která byla úspû‰nû vybrána z dvaadvaceti
pfieváÏnû místních zájemcÛ. Îlut˘ dÛm,
kter˘ je architektonicky témûfi shodn˘
s modr˘m DPS z roku 2001, tak nabídne
kromû 28 pûkn˘ch moderních bytÛ také
asistenãní sluÏby.

Fakt, Ïe se v Krásné Lípû dokonãil jiÏ
druh˘ DPS za nûkolik málo let, svûdãí
o péãi, kterou vedení radnice star‰ím li-
dem vûnuje. „Postavit dÛm je jedna
stránka vûci. Zajistit jeho provoz je velk˘ zá-
vazek, nejen finanãní. Nejde jen o ne-
zbytn˘ „balíãek“ sociálních a peãovatel-
sk˘ch sluÏeb, ale i o nabídku pro aktivní
vyuÏití volného ãasu klientÛ. Prostor se na-
bízí v uÏ‰í spolupráci s na‰í knihovnou, kul-
turním domem a dal‰ími organizacemi, „
zdÛraznil Jan Koláfi. (jf)
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„Îlutá lentilka“ uvítá
první obyvatele

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
ve stfiedu 19. dubna

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner

Takhle nûjak to zaãalo. Pfied tfiiceti, ãty-
fiiceti lety nûkdo nûjak nûkomu pfiidûlil
byt v nájemním domû. Tenkrát státním,
spravovan˘m jak˘msi „byÈákem“. UÏ to
byla velká v˘hra – bylo to zadarmo, tedy
skoro...

To soused o víkendech opravoval do-
mek po rodiãích, kolega v práci ‰etfiil na
druÏstevní podíl, aby mohl ãekat na pa-
nelákov˘ komfort, a nemnoho jin˘ch se
odváÏnû pustilo do budování svého no-
vého domu. Ale dlouhá fiada dal‰ích ãe-
kala trpûlivû v pofiadníku aÏ – nûkdo nû-
jak nûkomu…

DÛm tehdy je‰tû vypadal pûknû, pár
let po válce, byl poctivû postaven˘
a nájem byl za pár korun. Se sousedy se
dalo vyjít, kdyÏ ne, tak prostû zasáhl v˘-
bor – obãansk˘, závodní, národní. Bylo
z ãeho vybírat.

Roky utíkaly, soused pofiád opravoval,
z okna se na to dobfie dívalo. 

U nás kdyÏ kapal kohoutek, zavolalo se
na „byÈák“, transakce s instalatérem pro-
bûhla k oboustranné spokojenosti, padlo
mu na to sice pÛl dne a kilão do kap-
siãky, ale bylo i nové umyvadlo a zácho-
dová mísa na chalupu. Byla-li potfiebná
vût‰í oprava, rozhodovala síla známostí
nebo v té správné kanceláfii pofiádnû
zv˘‰il hlas. Hlavnû, Ïe se nezvy‰oval 
nájem.

KdyÏ zaãalo nové tisíciletí, dÛm uÏ na
tom nebyl vÛbec dobfie. Navíc pfiestal
b˘t státní, dostala ho obec. I lidé se nû-
jak zmûnili. V˘bory a pofiadníky se zru‰ily,
na hluãné sousedy uÏ neplatí ani policie,
natoÏ pfiestupková komise, a platit ná-
jem, i kdyÏ se nijak moc nezv˘‰il, to
mnohé ani nenapadne. 

Jen soused pofiád opravuje, uÏ moc
nemÛÏe – pomáhej mu mlad˘. 

Zato na‰e okna v pantech uÏ moc ne-
drÏí, u komína se ten flek pofiád zvût‰uje,
na chodbû nûkdo zase ukradl Ïárovky
a u dvefií se vydûlal nûãí… pes?

Skoãím na úfiad a pûknû jim to tam vyt-
mavím. AÏ pÛjdu dolÛ, moÏná jim zapla-
tím na po‰tû nájem, tûch sv˘ch 780 Kã
za 2+1.

(vik)

Nûkdo nûjak
nûkomu

Krásnolipské Komunitní
centrum nav‰tívilo Maìarsko
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Informace z ekoporadny:
·etrné papírovaní

Znám˘m sloganem „neÏiví‰ - nepfiepínej“
z jednoho ãeského filmu se inspirovali na na‰í
radnici. Jen ho ponûkud pozmûnili na ko-
neãné „neplatí‰ - neÏádej“. Zavedenou tra-
dicí se zde stala skuteãnost, Ïe ãlovûk, kter˘
má vÛãi mûstu nesplacené závazky, nemÛÏe
poãítat s úspûchem, pokud Ïádá napfi. o pro-
nájem pozemku nebo bytu. „Takov˘m lidem
v Ïádném pfiípadû nevyhovíme, pfiednost do-
stanou vÏdy Ïadatelé bez dluhÛ,“ zdÛraznil ta-
jemník mûstského úfiadu Jan Koláfi.

Na konci minulého roku dluÏili obãané
a v men‰í mífie i firmy mûstu více neÏ 2 miliony
Kã a tfii ãtvrtiny z této ãástky ãinily pohle-
dávky za nájemné a svoz odpadu. „Nûktefií
na‰i obyvatelé neplatí vÛbec Ïádné sluÏby
a snad si ani neuvûdomují, jak ‰kodí nejen
ostatním, ale pfiedev‰ím sobû. VÏdyÈ na kaÏ-
dého jednou dojde,“ pfiipomíná Jan Koláfi.

Krásná Lípa, která se za poslední roky stala
pfiirozen˘m centrem âeského ·v˘carska, si
buduje velmi dobré jméno aktivitou svého
vedení, a proto se snaÏí fie‰it i problémy s ne-

platiãi. Kromû v˘‰e zmínûn˘ch omezení pfii
Ïádostech „o cokoliv“ se radnice obrátila
i na profesionální firmu na vymáhání pohle-
dávek. „Dobrou zprávou je, Ïe díky této spo-
lupráci dluhy nerostou, bohuÏel se v‰ak také
nezmen‰ují, protoÏe stále vznikají nové. Je to
zaãarovan˘ kruh, ale je také otázkou, zda to
mÛÏe pfii souãasné vysoké úrovni nezamûst-
nanosti a sociální skladbû obyvatel vypadat
jinak,“ konstatuje Jan Koláfi s tím, Ïe boj
s dluhy ve mûstû rozhodnû nevzdávají a chy-
stají i nové „biãe na neplatiãe.“ 

I pfies nûkteré problémy s neplatiãi a jin˘mi
nepfiizpÛsobiv˘mi obãany se Krásná Lípa ús-
pû‰nû rozvíjí a Ïivot ve mûstû se zkvalitÀuje.
„SnaÏíme se neustále budovat nová zafiízení
pro obãany i náv‰tûvníky Krásné Lípy. Ve
mûstû vznikají sportovi‰tû i byty, rekonstruu-
jeme domy i parky. Na‰ím cílem je udûlat
z Krásné Lípy lep‰í místo pro Ïivot slu‰n˘ch lidí,
kter˘ch je zde na‰tûstí drtivá vût‰ina,“dodal
Jan Koláfi.

(jf)

Nevyhazujme lesy a pfiírodu do ko‰e.
Dennû se v âeské republice vyprodukuje
takové mnoÏství papírového odpadu,
které by zaplnilo nákladní vlak o délce 1,4
km. Na kaÏdou tunu papíru je nutné pora-
zit aÏ 14 vzrostl˘ch stromÛ. PouÏit˘ papír
ãasto konãí na skládkách nebo ve spa-
lovnû… Snad pro kaÏdou lidskou ãinnost se
dá najít moÏnost ‰etrnûj‰í k Ïivotnímu pro-

stfiedí. Proto by také na‰í snahou mûlo b˘t
pouÏité vûci, tedy i papír, nevyhazovat, ale
vrátit je zpût jako surovinu a uzavírat tak
materiálov˘ cyklus.

Co mÛÏeme udûlat my? MÛÏeme podpo-
fiit recyklaci tfiídûním starého papíru a uãit
tfiídit i své dûti. MÛÏeme omezit jeho spo-
tfiebu a tfieba pouÏívat papír na psaní, tisk
i kopírování z obou dvou stran. 

Novinky z mûstské knihovny
ROMÁNY:
F. Vandenberg - Údolí faraonÛ, D. Brown -
Pavuãina lÏí, D. Steel - Ozvûny, H. Paw-
lowská - Záhada Ïlut˘ch Ïabek, V. Jansová
- Stfiípky odvahy, M. Viewegh - Vybíjená, 
V. Vondru‰ka - Mezi tiárou a orlicí.
KNIHY PRO MLÁDEÎ:
S Lanczová - Z deníãku, J. Sukach - Detek-

tiv Rychlík, V. Vondru‰ka - Fiorella a Bratr-
stvo, J. Wilson - PfieÏít, R. Köthe - Koãky.
NAUâNÁ LITERATURA:
E. Plachá - Dárky z drátkÛ, M. Bubílková -
Skládaãky z papíru, S. Koch - Zvífiátka z ko-
rálkÛ, J Eliá‰ - Akvarijní ryby, B. Tarantina -
Historie ·luknova, Velká kniha o klimatu
zemí, Velká kniha o cyklistice.

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu pro-
bûhne v pondûlí 10. 4 . 2006 ve Vlãí Hofie
a v Zahradách a ve ãtvrtek 13. 4. 2006
v Krásné Lípû.

Svoz separovaného
odpadu

Nově otevřeno
Prodej nových vozů Hyundai

a Chevrolet za hotové i na leasing.
Servis zajištěn pro vozidla všech

značek. Miroslav Havel,
AUTOSERVIS – AUTOSALON,

Krásnolipská 247, 408 01 Rumburk,
Tel./Fax: 412 331 643,

e-mail: havel.daewoo@seznam.cz 

AÏ do 14. dubna mohou zájemci Ïádat o pfiíspûvek na opravy fasád, stfiech a oplocení.
Îádost se musí podat písemnû na odbor v˘stavby, investic a ÎP MûÚ Krásná Lípa, kde
jsou i k dispozici tiskopisy Ïádostí. Mezi uchazeãe nebudou zafiazeni ti Ïadatelé, ktefií mají
nevyrovnané závazky vÛãi mûstu. 

Podmínky pro pfiiznání pfiíspûvku mûsta
na opravy fasád, stfiech a oplocení

1) Co je to recyklace?
a) ukládání odpadu na skládku
b) vyuÏívání odpadu jako dal‰í suroviny
c) pálení odpadu ve spalovnách
2) Kolik kilogramÛ sbûrového papíru za-
chrání jeden dospûl˘ strom od pokácení?
a) 20 kg
b) 50 kg
c) 100 kg
3) Jakou barvu má kontejner na papír?
a) bílou
b) Ïlutou

c) modrou
4) Co nepatfií do smûsného odpadu?
a) akumulátory a baterie
b) textilie
c) zbytky jídel
Správné odpovûdi odevzdávejte do
schránky umístûné v Informaãním stfie-
disku âeského ·v˘carska na námûstí
v Krásné Lípû do 18. dubna.
První tfii vylosovaní úspû‰ní lu‰titelé zís-
kají volné vstupenky do krásnolipského
kina. 

Neplatí‰!!! – NeÏádej!!!

Hned na zaãátek kalendáfiního jara,
pfiesnûji na 22. bfiezen, pfiipadá jeden
z v˘znamn˘ch dnÛ Ïivotního prostfiedí –
Svûtov˘ den vody. Tento den bychom se
mûli zamyslet nejen nad problémem neu-
stále se zvy‰ující spotfieby pitné vody na
Zemi, roz‰ifiování plochy pou‰tí a podob-
n˘mi tzv. „globálními problémy lidstva“.
Mûli bychom se také podívat na to, jak je
to s na‰í konkrétní spotfiebou vody v do-
mácnostech, v práci, na zahrádkách
apod. Ale ani v pfiípadû, Ïe s vodou za-
cházíme sami ‰etrnû, nemÛÏeme je‰tû
fiíct, Ïe „uÏ pfieci víc udûlat nemÛÏeme“.
Není to tak docela pravda. Nezapomíne-
jme, Ïe na tom, jak my lidé hospodafiíme
s vodou, závisí Ïivot fiady druhÛ zvífiat
a rostlin. Nestaãí tedy jen s vodou ‰etfiit,
ale také ji zbyteãnû nezneãi‰Èovat a neli-
kvidovat zdánlivû bezv˘znamné louÏe
a rybníãky, které jsou útoãi‰tûm fiady or-
ganismÛ.

Jednou z nejohroÏenûj‰ích skupin Ïivoãi-
chÛ, jejichÏ existence je doslova Ïivotnû
závislá na tom, jak my lidé peãujeme
o vodu v krajinû, o ãistotu potokÛ, fiek,
rybníkÛ a tÛnûk, jsou obojÏivelníci.
A právû tûmto podivuhodn˘m suchozem-
sk˘m obratlovcÛm a moÏnostem jejich
ochrany byla vûnována pfiedná‰ka
Ochrana obojÏivelníkÛ v NP âeské ·v˘car-
sko a CHKO Labské pískovce. V jejím prÛ-
bûhu mûli úãastníci moÏnost seznámit se
se v‰emi druhy obojÏivelníkÛ vyskytujícími
se na tomto území a s konkrétními pro-
jekty jejich ochrany. BohuÏel nûkteré
druhy, jako napfi. ropuchu zelenou, ros-
niãku ãi tajemnou blatnici skvrnitou jiÏ ãlo-
vûk svou ru‰ivou ãinností z této oblasti vy-
tlaãil. 

Richard Nagel,
Správa NP âeské ·v˘carsko

Îabí koncert
na správû

národního parku



Mgr.Petra HofieÀovského, ãlena Rady
mûsta Krásné Lípy, vyzpovídal tajemník
MûÚ Krásná Lípa Jan Koláfi.

- Je to uÏ pûkn˘ch pár let zpátky, kdy jste
se mnou vedl rozhovor o obnovû zelenû
v Krásné Lípû, tehdy jako ‰éfredaktor Vi-
k˘fie. Nyní vám to tak trochu oplatím. Co
se z va‰eho pohledu od té doby ve mûstû
nejvíce zmûnilo? Zdá se mi, Ïe dnes nû-
jaká ta palma uÏ moc nepfiekvapí?
„Od té památné palmy uÏ ubûhlo deset
let. V Ïivotû tohoto mûsta cel˘ vûk. Nej-
vût‰í zmûnu za tu dobu prodûlalo podle
mû sídli‰tû. Nevím o druhém aspoÀ po-
dobnû skvostném ani u nás, ani v soused-
ním pfiíhraniãí. Pfiedstavuje také na‰i za-
tím nejvût‰í investici. KdyÏ seãteme
náklady na v‰echny stavby v Nemoc-
niãní, dostaneme se i nad cenu kanali-
zace a âOV.“

- Stál jste osobnû i u poãátkÛ na‰eho
mûstského infocentra. Na námûstí se od
té doby mnohé zmûnilo a brzy je‰tû více
zmûní. Co vás napadá, kdyÏ tam zavítáte,
tfieba s pfiáteli ãi náv‰tûvou dnes?
„V úpln˘ch poãátcích, to jsem tam ale
je‰tû nepÛsobil, fungovalo „íãko“ bez tele-
fonu, faxu, poãítaãe. Dneska je to v péãi
OPS podnik na ‰piãkové evropské úrovni
s mnoha tisíci náv‰tûvníkÛ roãnû. UÏ aby
mûli ten nov˘ dÛm. KvÛli nûmu se dokonce
tû‰ím, aÏ budu o rok o dva star‰í. S tím, co
se na námûstí a v jeho blízkosti buduje, se
Krásná Lípa stane jin˘m mûstem. Opravdu
se toho nemÛÏu doãkat.“

- Jste zakládajícím ãlenem obãanského
sdruÏení Dromedár, které je úzce spojeno
s poãátky, ale i souãasností T- klubu,
mûstského zafiízení pro volnoãasové akti-
vity mládeÏe…
„Dromedár T-klub nikdy neprovozoval, tu-
hle starost neslo vÏdycky mûsto. Jen jsme
si tam trochu mákli, neÏ z b˘valého v˘mû-
níku tepla vznikla klubovna mládeÏe.
Dnes obãas pomÛÏeme s vybavením
nebo s nûjakou akcí. V‰ak pan Fiala nám
za to vÏdy ochotnû poskytne prostor i svÛj
ãas, kdyÏ potfiebujeme klubovnu tfieba
pro ãesko-nûmecké setkání dûtí. Tohle
zafiízení bylo hodnû uÏiteãné v dobách,
kdy ho vedl Petr Karman, a znovu v po-
sledních letech, právû v péãi Jana Fialy.
Nevím, jestl i  tyhle l idi dokáÏeme dost
ocenit.“

- Dostali k dûtem, mlad˘m lidem. Jako
pedagog posledních osm let pÛsobíte
v sousedním Nûmecku. Nedá mi nezeptat
se, jak vychází ze srovnání na‰e dûti? Je
takové srovnání vÛbec moÏné?
„Obecné srovnání vÏdycky zavání pfied-
sudky. Rozdíly jsou mezi lidmi, ne mezi ná-
rody. A já s ãesk˘mi dûtmi pfiijdu intenziv-
nûji do styku vlastnû uÏ jen pfii spoleãn˘ch
projektech a pak na letních a zimních tá-
borech Dromedára. Ale toho v‰eho se
úãastní spí‰ ti aktivní a otevfiení, takÏe
mÛÏu mít trochu zkreslenou optiku.“

- Mohl byste Ïitavskou ‰kolu trochu pfiiblí-
Ïit? âím je specifická?
„Patfií do sítû projektov˘ch ‰kol UNESCO,
coÏ je název moÏná vzne‰enûj‰í neÏ sku-
teãnost. V podstatû se snaÏí otevírat sv˘m
ÏákÛm svût a naopak Ïáky svûtu. Mojí
snahou je, aby v maximální mífie profito-
vala z toho, Ïe má i ãeského kantora –
a aby z toho neménû profitovala i krásno-
lipská základka. Tady bych se pfiece jen
dopustil jednoho srovnání: ·kola Am Burg-
teich se na Îitavsku jiÏ po mnoho let tû‰í
vysokému renomé, najít srovnatelnû pro-
gresivní ‰kolu by nebylo snadné. A po-
slední ‰kolou, kterou by kohokoli napadlo
s ní srovnávat, byla je‰tû pfied pûti lety
právû ta krásnolipská. A dnes? Na‰e Z· uÏ
by mohla té Ïitavské v lecãem dávat
lekce. A také dává, obû fieditelky se znají
a myslím, Ïe od sebe navzájem uÏ pár
vûcí odkoukaly.“

- Jste jako profesionál, a zároveÀ pfied-
seda ‰kolské rady spokojen se zmûnami,
které probíhají v na‰í základní ‰kole?
„Jsem jimi nad‰en˘, a i to je slabé slovo.
Chovám hlubokou úctu k tomu, co ‰kola
za posledních pár let dokázala. Nejen
z pohledu ‰kolské rady, ale i z pohledu
otce sedmáka, manÏela v˘chovné po-
radkynû, souseda ‰koly, pfiedsedy spolu-
pracujícího sdruÏení, uãitele partnerské
‰koly i z pohledu zastupitele mohu dennû
sledovat nasazení fieditelky Preyové a vût-
‰iny pracovníkÛ ‰koly, ne vÏdy spojené jen
s vlastním uãením. Nejnovûj‰í balíky úkolÛ
se jmenují tfieba plátcovství DPH a pfiede-
v‰ím tvorba vzdûlávacích plánÛ. Îe pfii
tom v‰em ‰kola dokázala v˘raznû zmûnit
vnitfiní podobu, Ïe buduje nové uãebny
a jiné novû zafiizuje, to nepovaÏuji za tak
úplnû samozfiejmé. A sama pedagogická
ãinnost, tedy v˘uka a to okolo, také nese
v˘sledky, které mÛÏe nevidût jen slep˘
nebo zaslepen˘.“

- Jako dlouholet˘ ãlen zastupitelstva
i rady mûsta máte pfiíleÏitost zásadním
zpÛsobem ovlivÀovat Ïivot a dal‰í smûfio-
vání Krásné Lípy. S ãím jste spokojen, kde
naopak cítíte nûjaké rezervy ãi dluh?
„Dobré je, Ïe zámûry rady nacházejí pod-
poru v zastupitelstvu. Zcela jistû by tomu
bylo jinak, kdyby z posledních trojích vo-
leb vycházely konkurenãní strany dost
silné na to, aby tfieba v souãtu mûly tûch
magick˘ch 11 hlasÛ. Dokud mají nadpolo-
viãní vût‰inu starostovi nezávislí, není roz-
voj Krásné Lípy l imitován stranick˘mi
‰prajcy, ale jen a jen invencí a silami sta-
rosty, místostarostky a aparátu mûsta. Sta-
rosty Linharta pfiedev‰ím. ZaplaÈpámbu
jich má je‰tû dost. Jeden projekt za 150
milionÛ je‰tû není hotov ani z pûtiny a on
uÏ pracuje na jeho pokraãování za ãtvrt
miliardy.
Dluh cítím u sebe. Nevím, jak ostatní
radní, ale nûkdy se dost tûÏko srovnávám
s tím, Ïe ve‰kerá v˘konná ãinnost vole-
n˘ch orgánÛ leÏí na ramenou uvolnûn˘ch
funkcionáfiÛ a my ostatní jim v tom prak-

ticky nepomÛÏeme. Podílíme se opravdu
jen na tom rozhodování.“

- V‰echny v˘‰e zmínûné aktivity, dojíÏ-
dûní, nároãná práce - zb˘vá je‰tû nûjak˘
ãas na koníãky, záliby?
„Rád se vydám na v˘let, zahraju si tenis,
otevfiu kníÏku. Obãas trochu fotografuji,
ale s mnohem men‰í chutí od chvíle, kdy
jsem uvidûl Sojkovy a Patzeltovy obrazy
a zjistil, Ïe takhle to nikdy nebudu umût.“

DùKUJI ZA ROZHOVOR
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MuÏ, kter˘ se o mnohé zasadil…

Obãanské sdruÏení Místní akãní skupina
·luknovsko oslovilo prostfiednictvím pro-
gramu LEADER+ zájemce o dotaci z Evrop-
ské unie. Nestátní neziskové organizace,
obce, ‰koly a podnikatelé ze ·luknovského
v˘bûÏku byly vyzvány, aby sepsaly svÛj kon-
krétní zámûr. Evropské peníze se budou
moci ãerpat v letech 2007 - 2013 a podpo-
fieny budou konkrétní projekty, napfi. z ob-
lasti cestovního ruchu, rozvoje mal˘ch pod-
nikÛ, záchrany kulturního dûdictví nebo
zlep‰ování Ïivotního prostfiedí. „Základní
my‰lenkou metody LEADER+ je podpora
neotfiel˘ch nápadÛ jednotlivcÛ a zájmo-
v˘ch skupin,“ sdûlil manaÏer obãanského
sdruÏení MAS ·luknovsko Filip Mágr.

Obãanské sdruÏení Místní akãní skupina
·luknovsko (MAS) pfiipravilo formuláfi projek-
tového námûtu. „Pomocí formuláfie bu-
deme do 31. 5. 2006 shromaÏìovat projek-
tové námûty, které budou urãovat
zamûfiení Strategie MAS ·luknovsko,“ podo-
tkl Filip Mágr. Adresa pro projektové 
námûty je MAS ·luknovsko, Vilémov 172, 
407 80 Vilémov a massluknovsko@atlas.cz.

Program LEADER+
podpofií konkrétní

projekty
ze ·luknovského

v˘bûÏku



Teãku za leto‰ní plesovou sezónou udûlal 
1. jarní kvûtinov˘ ples, pofiádan˘ folklorním sou-
borem LuÏiãan za technické v˘pomoci mûsta.
Ples zahájilo pfiedtanãení dûtí ze základní ‰koly
pod vedením paní uãitelky Eli‰ky Brabníkové,
která zvládla s dûtmi nácvik skladby New York
bûhem 14 dnÛ. Také Sbor pro obãanské záleÏi-
tosti vyuÏil hojnou úãast z fiad kantorÛ a pobla-
hopfiál jim s kytiãkou k jejich Dni uãitelÛ.

Folklorní soubor LuÏiãan dûkuje technick˘m
sluÏbám mûsta, v‰em sponzorÛm a náv‰tûvní-
kÛm, ktefií sv˘m pfiíspûvkem pomohli tento ples
uskuteãnit. V˘tûÏkem z tohoto plesu jsme o krÛ-
ãek blíÏe v pofiádání III. mezinárodního folklor-
ního festivalu Tol‰tejnského panství. Ten se
bude konat v rámci Krásnolipského staroães-
kého jarmarku ve dnech 9. – 11. ãervna 2006.

Naìa Semelková

Kvûtinov˘ ples
ukonãil sezónu Krásnolipská rybáfiská organizace slaví

v leto‰ním roce 60. v˘roãí svého zaloÏení.
Proto také leto‰ní v˘roãní schÛze byla tro-
chu více slavnostní. Nejdéle organizova-
n˘mi rybáfii jsou jiÏ od roku 1957 pánové
Rojer a Vencko. Poslednû jmenovanému
bylo také v prÛbûhu schÛze pfiedáno
ãestné uznání za dlouholetou ãinnost
a dárkov˘ ko‰ k osobnímu Ïivotnímu jubi-
leu.

Jak se zdá pfii pohledu na ãlenskou zá-
kladnu, o budoucnost se rybáfii bát nemusí.
Meziroãnû pfiibylo 12 ãlenÛ. Spoleãnû s 22
Ïáky má místní organizace celkem 102 or-
ganizované rybáfie.

Ve zprávû o ãinnosti za minul˘ rok mimo
jiné zaznûlo, Ïe v prÛbûhu roku krásnolip‰tí
rybáfii odpracovali 1524 brigádnick˘ch ho-
din, pfiedev‰ím pfii údrÏbû rybníkÛ, chovu

ryb a pfii opravû klubovny. Dal‰í dÛleÏitou
ãinností byl v˘kon rybáfiské stráÏe a práce
s mládeÏí. Letos napfiíklad plánují, Ïe upraví
tÛÀ ã. 4, pustí se do oprav rybníka Horák,
Panelák a SmutÀák. Dojde také k profiezání
bfiehov˘ch náletov˘ch porostÛ. Na úseku
chovu ryb pÛjde pfiedev‰ím o péãi o rybí
násadu, pfiikrmování, vápnûní atd. Krásno-
lipská radnice navíc pfiipravuje velkou re-
konstrukci rybníka ·iml v Dlouhém Dole.
V souãasnosti je zaÏádáno o vydání územ-
ního a stavebního rozhodnutí a následnû
podá Ïádost o poskytnutí dotace ze Stát-
ního fondu Ïivotního prostfiedí âR. Zam˘‰-
lená oprava hráze pfiehrady v Kyjovû je za-
tím pozastavena z dÛvodu nejasností
v majetkoprávním uspofiádání (restituãní
poÏadavky O. Kinského).

Jan Koláfi

Rybáfii slavili kulatiny

Mûsto v letech 2002 aÏ 2006 prodalo ob-
jekty za celkovou cenu 7 933 800 Kã. Z toho
je 4 268 800 Kã za prodej panelov˘ch domÛ
druÏstevníkÛm. Dva dal‰í objekty jsou schvá-
leny k prodeji v leto‰ním roce. Mûsto má
v majetku dal‰ích 57 objektÛ, které spravuje. 

Je pozitivní, Ïe noví majitelé dokáÏí dobfie
hospodafiit se sv˘m majetkem. V panelo-
v˘ch domech se diskutuje o v˘mûnû oken
a následném zateplení, Kyjovská 17 se do-

ãkala nové fasády a opravy a otevfiení ob-
chodu, Krásn˘ Buk 30 je peãlivû udrÏován
i s pfiilehl˘mi pozemky, PraÏská 3 je kom-
pletnû po rekonstrukci a je zde nejen nov˘
byt, ale i provozovna. Masarykova 45 je pro-
dávána s podmínkou opravy fasády ze-
jména z ãelní strany.

Mûsto nezakoupilo v uveden˘ch ãtyfiech
letech Ïádn˘ nov˘ objekt k bydlení, ani se
o tom váÏnû neuvaÏuje. 

rok nemovitost
2002 Kyjovská 392/17 (garáÏ)
2003 Kyjovská 392/17

Krásn˘ Buk 30
2004 PraÏská 257/3

Nemocniãní 1062, 1063, 1065
Nemocniãní 1072

2005 Frindova 924/8
Masarykova 555/45
PraÏská 261/13

Noví majitelé domÛ si vedou dobfie
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Jedou, jedou hasiãi, jedou jedou po tyãi...,
tak touto písniãkou, kterou sloÏila na‰e paní
uãitelka Alferyová, pfiivítaly dûti v pátek 17. 3.
v M· ve Smetanovû ulici dva ãleny SdruÏení
hasiãÛ âech, Moravy a Slezska, p. Heeneho
a p. Martínka, ktefií pfii‰li s dûtmi pobesedovat
na hasiãské téma.

Pfiinesli si s sebou hasiãskou techniku v po-
dobû vûrn˘ch kopií autíãek, knihy, ale také fo-
tografie z rÛzn˘ch v˘jezdÛ k poÏáru a samo-
zfiejmû se dûtem ukázali v uniformách. 

Jak nám páni hasiãi prozradili, ve velmi
ãast˘ch pfiípadech jsou to právû dûti, které
jsou strÛjci poÏárÛ, a právû proto smûfiovala
na‰e spoleãná prevence právû na nû.

Dûti zajímalo v‰echno, co se kolem práce
hasiãe dûje, namalovaly pûkné obrázky do
soutûÏe PoÏární ochrana oãima dûtí, ve které
v loÀském roce slavily úspûch aÏ v krajském
kole, pfiipravily si pro hasiãe zvídavé otázky
a uÏasle sledovaly v‰echno pfiedvádûné. 

Po t˘dnu vûnovaném této tématice uÏ také
dokázaly hasiãÛm fiíci, Ïe sirka není jejich ka-
marádka a co nesmûjí dûlat a na oplátku se
dozvûdûly, jak mají postupovat, kdyÏ uvidí po-

Ïár, co v‰echno zpÛsobí oheÀ a jak je obtíÏné
ho zdolat.

Na rozlouãenou dostal kaÏd˘ dáreãek – po-
hádkov˘ se‰it s hasiãskou tématikou.

Poãasí nám stále je‰tû nedovoluje prohléd-
nout si tu opravdovou hasiãskou techniku, ale
dûti vûdí, Ïe aÏ bude MDD, kter˘ pro nás hasiãi
jiÏ ponûkolikáté pfiipravují, v‰e si vynahradíme!

Chtûli bychom tedy velmi podûkovat krás-
nolipskému hasiãskému sboru, a jejich ãlenÛm
za péãi a vûnovan˘ ãas tûm nejmen‰ím.

Dûkujeme a doufejme, Ïe nám to vynalo-
Ïené úsilí na‰e dûti jednou vrátí v podobû zod-
povûdného jednání.

Kolektiv uãitelek, M· Smetanova

ODPOLEDNE PRO ÎENY. Mûsto Krásná Lípa
Vás v sobotu 8. dubna od14 hod. zve do
kulturního domu na akci nazvanou Odpo-
ledne pro Ïeny. Program: módní pfiehlídka,
ãajovna, ukázka bfii‰ních tancÛ, ukázky kvû-
tináfiství Kvítko, netradiãní klobouková pfie-
hlídka, mistr taneãního GO-GO show John.
Vstupné 30 Kã. 

OBNOVEN¯ PAMÁTNÍK V nedûli 23. dubna
2006 ve 13.00 odhalí v Kyjovském údolí na
území zaniklé osady Zadní Doubice rabín
Sidón spoleãnû se starostou Krásné Lípy
ZbyÀkem Linhartem a mnoh˘mi dal‰ími
osobnostmi vefiejného Ïivota âR i SRN ob-
noven˘ památník obûtem pochodu smrti
z pfielomu dubna a kvûtna 1945. 

CESTOVNÍ RUCH V âESKÉM ·V¯CARSKU
Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘-
carsko zve v‰echny zájemce o cestovní
ruch a rozvoj regionu na pfiedstavení a ve-
fiejné projednání strategického dokumentu
Koncepce rozvoje cestovního ruchu v âes-
kém ·v˘carsku. Tento dokument vznikl
v rámci projektu âeské ·v˘carsko - propa-
gaãní a informaãní kampaÀ 2006, kter˘ byl
podpofien z EU - Spoleãného regionálního
operaãního programu (SROP). Vefiejné pro-
jednání se bude konat 5. dubna od 14.30
v hotelu Mezní Louka (Mezní Louka, obec
Hfiensko). Na vefiejném projednání kon-
cepce budou pfiedstaveny hlavní závûry,
ke kter˘m zpracovatelé dospûli, a otevfie
se i prostor pro diskuzi o tom, jak v podpofie
cestovního ruchu postupovat dál. Text kon-
cepce je pfiístupn˘ v‰em zájemcÛm jiÏ nyní
na webov˘ch stránkách www.dhv.cz/ces-
kesvycarsko.
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RÒZNÉ

Pozvánky

Stfieda 12. 4. 15.00: Turnaj ve stolním tenisu pro dûti do 15 let.
Pátek 14. 4. 15.00: SoutûÏ o nejhezãí obrázek jarní louky (hlavní cena malífiské 

potfieby!!!)
Sobota 15. 4. „Superv˘let“ do Babylonu v Liberci, cena pouh˘ch 50 Kã, 

pfiihlá‰ky do 14. 4. Poãet míst je omezen˘!
Nedûle 16. 4. 15.00: SoutûÏ o nejvût‰í pomlázku.

Program T-klubu na období
od 22. 3. do 1. 4. 2006

Hasiãi jedou...

Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘-
carsko vydala novou populárnû-nauãnou
obrazovou publikaci Lidové památky âes-
kého ·v˘carska, která pfiedstavuje unikátní
kulturní dûdictví regionu âeské ·v˘carsko -
lidovou architekturu a památky, pfiedev‰ím
podstávkové domy, hospodáfiské i tech-
nické stavby a drobné sakrální památky.
Autorkou textu je Natalie Belisová, autory
fotografií Zdenûk Patzelt a Václav Sojka ze
Správy Národního parku âeské ·v˘carsko.
„Publikace si klade za cíl upozornit na jedi-
neãn˘ architektonick˘ fenomén podstávko-
v˘ch domÛ, pfiiblíÏit jejich historii i v˘znamu
pro souãasnost, a pfiedev‰ím podnítit snahy

o jejich citlivé rekonstrukce a ochranu,“ vy-
svûtluje Marek Mráz, fieditel obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko.

Publikace není volnû prodejná, k nahléd-
nutí je v Informaãním stfiedisku Národního
parku âeské ·v˘carsko na námûstí v Krásné
Lípû. V kvûtnu 2006 bude navíc kompletní
pasportizace zpfiístupnûna formou data-
báze na internetov˘ch stránkách www.ces-
kesvycarsko.cz. Zvefiejnûní shromáÏdûn˘ch
dat pfiinese zlep‰ení informovanosti o stavu
podstávkov˘ch domÛ a umoÏní jejich lep‰í
ochranu a citlivûj‰í vyuÏití.

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

Nová publikace o lidov˘ch
památkách âeského ·v˘carska

Ani de‰tivé poãasí neodradilo krásnolip-
ské turisty a jejich pfiíznivce od pochodu,
na jehoÏ konci se louãili se zimou a vítali
jaro. Na dvanáctikilometrovou pouÈ, v je-
jímÏ závûru Ïelezn˘m klíãem symbolicky
otevfieli prameny Kfiinice, se letos vydali jiÏ
posedmnácté.

Turisté probouzeli
prameny Kfiinice

Na poãítaãi o poãítaã, tak se jmenuje sou-
tûÏ, kterou pro ‰koláky a ãleny zájmov˘ch
útvarÛ domÛ dûtí a mládeÏe opût vyhlásila
OPS âeské ·v˘carsko spoleãnû se Správou
NP âeské ·v˘carsko. Téma tfietího roãníku
soutûÏe zní Praktická ochrana pfiírody aneb
Jak chráníme pfiírodu u nás. Úkolem soutûÏí-
cích je poutavou formou zpracovat, jak se
‰kola nebo dÛm dûtí zapojují do konkrétní
praktické ochrany pfiírody. Úãastníci sou-
tûÏe mohou zasílat své práce na CD–ROM
do konce leto‰ního záfií. Vítûzn˘ t˘m získá
poãítaã.

Na vítûze ãeká poãítaã

Agentura rozvoje Tol‰tejnského panství po-
fiádá 2. roãník v˘tvarné soutûÏe Tol‰tejn, jak
ho vidím já. Namalujte nebo vytvofite hrad
tak, jak vypadal v dobû, kdy v okolí hradu
provozoval své loupeÏnické fiemeslo loupeÏ-
ník Vilda. Nejlep‰í díla budou vystavena na
hradû Tol‰tejnû a pfii Tol‰tejnsk˘ch slavnos-
tech bude vítûz vyhlá‰en. Hodnocení pro-
bûhne ve tfiech kategoriích. Kategorie:
pfied‰kolní, 1. - 4. tfiída, 5. - 9. tfiída.

Tol‰tejn, jak ho vidím já



Díky pochopení vedení Mûstského úfiadu
v Krásné Lípû a notné dávce trpûlivosti spo-
leãnû s organizaãními schopnostmi pracov-
níkÛ na‰í nové kryté sportovní haly nebránilo
uÏ nic, aby byl dne 11. 3. 2006 uskuteãnûn
tradiãní FEMINA TURNAJ Ïen – volejbalistek.

Turnaj odehrálo ‰est Ïensk˘ch druÏstev
s tímto koneãn˘m umístûním:
1. místo LIBEREC
2. místo VARNSDORF
3. místo KRÁSNÁ LÍPA „MALBORKY“
4. místo KRÁSNÁ LÍPA „KARKULKY“
5. místo DùâÍN
6. místo RUMBURK

Z pfiehledu je patrné, Ïe na‰e Ïeny jsou bo-
jovnice a nezaleknou se Ïádn˘ch soupefiek.
Hra byla kvalitní a atmosféra jako vÏdy pfii
tûchto turnajích v˘borná. V‰echny úãastnice
si pochvalovaly nejen v˘kony pánÛ rozhod-
ãích, ale hlavnû prostfiedí nové haly, které je
velmi pûkné. A proã nepfiiznat, Ïe nás krásno-
lipské hfiála i závistivá slova chvály na pfií-
jemné prostfiedí od „pfiespolních“ úãastnic.

Uznání si zaslouÏí oddílová pfiedsedkynû
Vûrka Vodiãková, a to nejen za perfektní pfií-
pravu celého turnaje, ale i za organizaci vy-
hlá‰ení v˘sledkÛ a zaji‰tûní obãerstvení v krás-
nolipském „Tipáãi“.

A nakonec patfií podûkování i firmû GPJ za
bezplatné poskytnutí diplomÛ pro úãastnice
soutûÏe. A kde bude hrán pfií‰tí FEMINA
TURNAJ? Bude to uÏ v nové, opravené soko-
lovnû? To jsou pouze nûkteré otazníky, které
ãas vyfie‰í urãitû ke spokojenosti v‰ech zú-
ãastnûn˘ch hráãek.

Je‰tû jednou díky v‰em.
Za oddíl volejbalu Ivana Caklová

Femina 
turnaj ve
volejbale
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KINO Krásná Lípa

JiÏ pût let spolupracuje Z· Krásná Lípa, Mit-
telschule Neukirch, Naturschutzzentrum Ober-
lausitzerbergland z Neukirch a âeské ·v˘car-
sko, o. p. s. na spoleãn˘ch aktivitách v oblasti
ochrany pfiírody i jejího poznávání. Pro rok
2006 podpofiil jiÏ podruhé tyto aktivity âesko –
nûmeck˘ fond budoucnosti. Souãástí pro-
jektu s názvem Spoleãnû chráníme pfiírodu
aneb Ze Ïivota hmyzu bylo i dal‰í jednodenní
setkání dûtí z obou zemí. Jedenáct ‰kolákÛ
z Krásné Lípy a ãtrnáct z Neukirchu se se‰lo 16.
bfiezna v Krásné Lípû. „ProtoÏe jaru se v té
dobû probouzet je‰tû nechtûlo, museli jsme
program a ãinnosti pfiizpÛsobit meteorologic-
k˘m okolnostem. Hmyzí hotel byl stále pod
snûhem, proto si dûti jeho stavbu, úãel i oby-
vatele pfiipomnûly vypracováním úkolÛ
a otázek v ãesko-nûmecké verzi na pracov-
ním listu, o jeho probouzení budou krásnolip‰tí
‰koláci své nûmecké spoluÏáky informovat po
internetu,“ vysvûtlila Jarmila Judová
z obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘-
carsko. KvÛli poãasí nedo‰lo ani na plánova-
nou stavbu Ïabích zátarasÛ, proto si dûti vyro-
bily alespoÀ makety místa jarního tahu
obojÏivelníkÛ se Ïabími zábranami. Dvû si od-
vezli kamarádi z Neukirchu, jedna putovala
do âeského ·v˘carska, o. p. s. a jedna zÛ-
stala v Z· Krásná Lípa. Kristina Petráãková,

âeské ·v˘carsko, o. p. s.

Pfiíroda se probouzí - dal‰í
setkání s dûtmi z Neukirchu

UPOZORNùNÍ: Prodáváte dÛm, byt nebo pozemek? 

Informujte se pfiedem u realitní kanceláfie SKZ NORD 

s. r. o. ve Varnsdorfu (naproti âSOB) o v˘hodn˘ch pod-

mínkách. 412 372 521, 604 267 602, skznord@skz.cz. 

PRODÁME byt 2+1 v Krásné Lípû, plocha 45 m2, 

III. NP, nová zástavba, byt je v dobrém stavu. Informujte

se u SKZ NORD s. r. o. Varnsdorf (naproti âSOB) 603 536

548, skznord@skz.cz. 

25let˘ Tomá‰ po úrazu, toho ãasu
v ústavu, hledá dívku/Ïenu k dopisování.

Kontakt: Tomá‰, ÚSP Brtníky,
Brtníky 118. 


