
Leto‰ní volby do Poslanecké snûmovny
âR, které se v na‰em mûstû, stejnû jako
jinde v republice, uskuteãnily v pátek
a v sobotu 2. a 3. ãervna, v Krásné Lípû vy-
hrála ODS s 34% pfied âSSD, která získala
31,9%. Tfietí se umístila KSâM (16,8%) a ãtvr-
tou stranou byla Strana zelen˘ch (7,6%).
Ostatní strany politického spektra, kter˘m
zdej‰í lidé sice hlasy dávali, se do parla-
mentu neprobojovaly. Volit pfii‰lo 1447 lidí,
coÏ pfiedstavuje 52,5 %.

Velmi zajímavé je také srovnání s posled-
ními parlamentními volbami z roku 2002.
Z tohoto srovnání vypl˘vá, Ïe ve mûstû pfii-
bylo 58 voliãÛ a k volbám pfii‰lo o 138 lidí
více. ODS pfiibylo 203 voliãÛ, âSSD si polep-
‰ila o 116 hlasÛ, SZ volilo o 75 osob více, na-

opak KSâM si tentokrát pohor‰ila, letos ji
volilo o 83 lidí ménû. (JF)
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Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS

Dal‰í ãíslo Vik˘fie vyjde
v úter˘ 27. ãervna

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

Îivot a smrt. Dvû nedílné souãásti lid-
sk˘ch pobytÛ na Zemi. Máme vÛbec
moÏnost je ovlivnit? Ano i ne. Minul˘ t˘-
den jsme se vraceli z noãního mapování
obojÏivelníkÛ. Mezi Záti‰ím a Krásnou Lí-
pou vidíme malé autíãko, v nûmÏ je za-
fiíznut˘ statn˘ jasan aÏ do poloviny pfiední
kapoty. V autû je tma, jen zadní svûtla
svítí mrazivû do noci. Vystupujeme, be-
reme baterky a bûÏíme k autu. Pfiední
sklo je rozpraskané, v místû, kde narazila
hlava, je díra. Svítíme dovnitfi. Volant je
zlomen˘, nebezpeãnû z nûj trãí kusy ple-
chu. Baterka smûfiuje na sedadlo fiidiãe
a osvûcuje prázdn˘ prostor. ¤idiã uvnitfi
není. I dal‰í sedadla jsou prázdná. Na
venkovní stranû dvefií je krev. Krev je i na
trávû v pfiíkopu. Urychlenû voláme policii
a prohlíÏíme pfiíkop podél silnice, blízké
pole a voláme. V hlavách my‰lenky na
fiidiãe v ‰oku, kter˘ zakrvaven˘ leÏí
v mokré trávû. MoÏná umírá. Stihneme
ho najít?

PfiijíÏdí policie, hledáme spoleãnû. Bez
v˘sledku. Posílají pro policejního psa. Sk-
vûlá práce policistÛ. Po 15 minutách pfii-
jíÏdí fiidiã od Rumburka a sdûluje: „¤idiãe
jsem odvezl do nemocnice.“ Napûtí
z nás opadá a odjíÏdíme. Teì uÏ zb˘vá
jen papírování, práce pro jiné.

V tomto pfiípadû lidsk˘ Ïivot nevyhasl,
i kdyÏ chybûlo málo, protoÏe se fiidiã ne-
pfiipoutal. A ptám se znovu: „Máme
moÏnost ovlivnit svÛj Ïivot i smrt? Kolik
ãasu Vám zabere pfiipoutat se?“

Jakub Juda

Mezi Ïivotem
a smrtí

K pfiíjemné jarní procházce v tûchto dnech
pfiímo vybízí Krásná Lípa. V˘sledek práce na
mûstské zeleni za posledních dvanáct let se
projevuje v plné síle a kráse.

Krásnolipské sídli‰tû doslova „hraje“ v‰emi
barvami, zeleÀ tu je cílenou souãástí Ïivota
a témûfi vstupuje do domÛ. Navíc se tu do-
konãuje ozelenûní nového Ïlutého domu s pe-
ãovatelskou sluÏbou a samozfiejmû opût
podle ve mûstû zavedeného zvyku. „Stejnû
jako ve v‰ech ostatních pfiípadech budování

mûstské zelenû v Krásné Lípû je i tentokrát au-
torem projektu Ing. Karel Hieke, v˘znamn˘
dendrolog a uznávaná autorita v oboru,“ fiekl
krásnolipsk˘ tajemník Jan Koláfi, kter˘ je faktic-
k˘m realizátorem obnovy zelenû ve mûstû,
s níÏ se tu zaãalo v roce 1994, kdy zaãal na
radnici pracovat jako mûstsk˘ zahradník.

Pokud náv‰tûvník mûsta pfiejde ze sídli‰tû do
centra mûsta, zjistí, Ïe také zde se v‰e zelená
a kvete. A pokud dojde aÏ do mûstského
parku, pozná, Ïe se letos koneãnû probouzí

z dlouholetého spánku a doslova láká k pose-
zení, napfiíklad uprostfied novû vybudované
rododendronové vyhlídky nebo magnoliové
cesty. 

Po celém mûstû je tak nyní mnoho míst, n a
kter˘ch se mÛÏou oãi náv‰tûvníkÛ a krásnolip-
sk˘ch obyvatel doslova „pokochat“ a záro-
veÀ se i seznámit s mnoh˘mi zajímav˘mi druhy
rostlin, stromÛ a kefiÛ. „V Krásné Lípû jsme
v uplynul˘ch letech vysadili napfi. liliovník,
cedry, desítky odrÛd lip, rÛzné okrasné jablonû
a tfie‰nû a mnoho dal‰ích zajímav˘ch dfievin.
Je to vlastnû taková uãebnice dendrologie
v terénu,“ dodal s hrdostí Jan Koláfi. (JF)

Zelená procházka mûstem

rok 2002 rok 2006



strana 2 13. ãervna 2006

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu pro-
bûhne v pondûlí 19. 6. 2006 ve Vlãí Hofie
a v Zahradách a ve ãtvrtek 22. 6. 2006
v Krásné Lípû.
Pytle na separovan˘ odpad si lze
zdarma vyzvednout na Technick˘ch sluÏ-
bách mûsta, Pletafiská 22/3.

Svoz separovaného
odpadu

Krásná Lípa
tfiídí

bioodpad
Dal‰í alternativu v ekologickém naklá-

dání s odpady nabízí v‰em obãanÛm na-
‰eho mûsta místní radnice. Ta v tûchto
dnech pfiipravila zajímavou „ekologic-
kou“ novinku. V‰ichni obãané mohou
nyní zcela bezplatnû ukládat bioodpad –
pfiedev‰ím odpad ze zelenû, listí i poseka-
nou trávu do speciálního velkoobjemo-
vého kontejneru umístûného v areálu
zdej‰ích technick˘ch sluÏeb.

Vedení mûstského úfiadu si velmi dobfie
uvûdomuje základní „odpadovou“ sku-
teãnost, která fiíká, Ïe aÏ 60% komunál-
ního odpadu, kter˘ bohuÏel konãí na
skládkách ãi ve spalovnách, a neúmûrnû
tak zatûÏuje Ïivotní prostfiedí v celém regi-
onu âeského ·v˘carska a ·luknovského
v˘bûÏku, tvofií právû biologicky rozloÏi-
teln˘ odpad, jenÏ se dá dále pomûrnû
snadno vyuÏívat. „Dlouhodobû podporu-
jeme separaci odpadÛ, je to jednak eko-
logické, ale i ekonomické. SniÏujeme tak
celkové mnoÏství komunálního odpadu,
kter˘ musíme ukládat na skládce, a ‰et-
fiíme si tím nemalé prostfiedky. Rádi by-
chom, aby k dnes jiÏ obvykle tfiídûn˘m ko-
moditám pfiibyl postupnû ve vût‰í mífie
i bioodpad,“uvedl tajemník na‰eho mûst-
ského úfiadu Jan Koláfi. V prÛbûhu nûko-
lika málo následujících mûsícÛ chystá
radnice ve spolupráci s V˘zkumn˘m ústa-
vem rostlinné v˘roby anal˘zu sloÏení ko-
munálního odpadu na území mûsta a na
základû v˘sledkÛ této anal˘zy poté ve
spolupráci s odborníky navrhne a pfiipraví
dal‰í vhodná opatfiení.

Mûsto také zvaÏuje moÏnost ‰tûpkování
a drcení vûtví a dfievitého odpadu,
plo‰n˘ svoz listí, pfiípadnû podpora indivi-
duálního kompostování. Sjednocujícím
prvkem v‰ech aktivit je snaha, aby od-
padu vznikalo co nejménû a pokud
vznikne, aby byl likvidován ekologicky, co
moÏná nejpfiijatelnûj‰ím zpÛsobem.

(JF)

Prodám samostatnû stojící ãásteãnû
podsklepen˘ rodinn˘ dÛm nacháze-
jící se v obci Kyjov u Krásné Lípy,
v krajinû âeského ·v˘carska. DÛm
s obytn˘m podkrovím ze smí‰eného
zdiva (pískovec, cihla) s kolnou
a zahradou o v˘mûfie 2130 m2. Ob-
jekt po opravû stfiechy a fasády. Vy-
tápûní ÚT na pevná paliva, ohfiev
vody el. boilerem.
Cena 1.210 000,- Kã
Eurovia Liberec tel.: 606 611 599

Hledám bydlení
Z důvodu zaměstnání sháním malý byt či pokoj

pro jednu osobu.Nejlépe v Krásné Lípě,
příp. i okolí.Děkuji.Tel.: 608 827 653.

Pohádkov˘ les nezastavil ani dé‰È
Ani leto‰ní nepfiíznivé poãasí neodradilo

pohádkové bytosti od pofiádání a mnohé
dûti od úãasti na dal‰ím roãníku Pohádko-
vého lesa v na‰em mûstû. I pfies poãáteãní
vytrval˘ dé‰È a teploty okolo 10 stupÀÛ se
na start oblíbeného pochodu poslední
kvûtnovou sobotu postavilo 289 oficiálních
úãastníkÛ, ktefií zaplatili symbolick˘ úãast-
nick˘ poplatek 10 Kã. ÚãastníkÛ na trase
ale bylo vidût mnohem více.

Na v‰echny odváÏné dûti i jejich dospûl˘
doprovod ãekalo na pûtikilometrové trase
14 pohádkov˘ch stanovi‰È, navíc se letos
dûti mohly povozit na ponících nebo si ne-
chat k veliké radosti sv˘ch rodiãÛ obarvit
hlaviãky tfieba nazeleno. V cíli po obdrÏení
diplomu pak bylo pfiipraveno obãerstvení,
hudba a pro dûti fiada soutûÏí o drobné
ceny.

SoutûÏ o nejkrásnûj‰í pohádkové stano-
vi‰tû: 1. Pipiny, 2. princezna ze mlejna, 3.
medvûd. Ostatní pohádkové bytosti se
ocitly na místû ãtvrtém.

Trochu promrzlé pohádkové bytosti,
úãastníci i organizátofii mûli jedinou pfiipo-
mínku, a to k poãasí. V‰ichni uÏ se tû‰í na
dal‰í roãník.

Organizace celé akce, která si z mûst-
ského rozpoãtu vyÏádala témûfi 20.000 Kã,
by nebyla moÏná bez pomoci mnoh˘ch
ochotn˘ch lidí a institucí, a tak organizátofii
vyjadfiují své podûkování vedení a zamûst-
nancÛm místního mûstského úfiadu, ãlenÛm
kulturní komise a sboru pro obãanské záleÏi-
tosti, moderátoru M. Vaisovi, obãerstvení p.
Talika, krásnolipsk˘m technick˘m sluÏbám,
MC Beru‰ka, TJ Krásná Lípa, Z· Krásná Lípa,
keramickému krouÏku, FS LuÏiãan, Dûtskému
domovu, místním rybáfiÛm, KâT, âSOP Tilia,
firmû Nobilis Tilia, soukromému zemûdûlci
Petru Dastychovi a v‰em ostatním, ktefií po-
máhali pfii této pfiíjemné akci. (JF)

Od pondûlí 29. kvûtna mohou náv‰tûvníci
a obyvatelé regionu âeské ·v˘carsko vyuÏí-
vat nov˘ dynamick˘ internetov˘ portál
www.ceskesvycarsko.cz. Webové stránky,
které pfiipravila obecnû prospû‰ná spoleã-
nost âeské ·v˘carsko v rámci projektu âeské
·v˘carsko – Propagaãní a informaãní kam-
paÀ 2006, nabízejí aktuální informace o regi-
onu, turistické informace, dále informace
o spoleãnosti âeské ·v˘carsko a v nepo-
slední fiadû i nov˘ design s pÛsobiv˘mi foto-
grafiemi. „Na‰e dosavadní prezentace byla
sice velmi kladnû hodnocena a v roce 2004
získala i cenu Nejlep‰í webové stránky nezis-
kového sektoru, ale ãasem se ukázalo, Ïe po-
tfiebujeme více komunikovat, umisÈovat aktu-
ality a v neposlední fiadû prezentovat region
pro nûmecky i anglicky mluvící náv‰tûvníky.
Díky finanãní podpofie ze strukturálních fondÛ
Evropské unie bylo moÏné takto dynamicky
pojatou prezentaci pfiipravit,“ vysvûtlil pozadí

zmûny Marek Mráz, fieditel spoleãnosti âeské
·v˘carsko.

Podstatnû roz‰ífien byl také obsah stránek.
Zatímco dfiíve pfiiná‰ely informace pfiedev‰ím
o obcích v blízkosti národního parku, nyní v˘-
bûrovû zahrnují i ‰ir‰í oblast sahající od Tisé
pfies Dûãín aÏ po Rumburk. Roz‰ífieno bylo
oblíbené vyhledávání a rezervace ubytování
a moÏnost nákupu publikací v elektronickém
obchÛdku. Zcela nové je zpracování pfie-
hledu turistick˘ch cílÛ, tras a cyklotras v âes-
kém ·v˘carsku a okolí. Stránky navíc nezapo-
mínají ani na osoby s hendikepem, napfi.
v pfiehledu tipÛ na v˘lety apod.

Souãástí portálu je také internetová prezen-
tace spoleãnosti âeské ·v˘carsko, pfiiná‰ející
nejen informace o spoleãnosti a jejích aktivi-
tách, ale je zde k dispozici napfiíklad i ekolo-
gická on-line poradna. 

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

Nav‰tivte nové webové stránky
o âeském ·v˘carsku



Zpoza ochranného oplocení na Kfiinickém
námûstí zaãínají v tûchto dnech „vykuko-
vat“ obvodové stûny zcela nového domu,
kter˘ se od pfií‰tího roku stane jedním
z „magnetÛ“ turistického ruchu celého re-
gionu âeského ·v˘carska. Zcela novou
stavbou na na‰em námûstí bude Náv‰tûv-
nické centrum âeského ·v˘carska se vzdû-
lávacím stfiediskem v celkové hodnotû pfies
50 mil. Kã.

V místech, kde byla pfied desítkami let
zbourána pÛvodní historická zástavba
a kde v tûsné blízkosti bylo plánováno ne-
vzhledné nákupní stfiedisko, vznikne dÛ-
stojné centrum regionu, které nabídne
sv˘m náv‰tûvníkÛm v‰e potfiebné. „Nové
náv‰tûvnické centrum nabídne od pod-
zimu 2007 ‰irokou ‰kálu sluÏeb, mimo jiné
napfiíklad informaãní centrum, stálou expo-
zici národního parku s projekcí a videosál,
kter˘ umoÏní pofiádání pfiedná‰ek s moÏ-
ností sledování videa. Chybût nebude ani
malé obãerstvení formou automatÛ,“ vy-
jmenoval starosta mûsta Zbynûk Linhart.
První poschodí bude tvofiit tzv. vzdûlávací

centrum se dvûma velk˘mi uãebnami, jed-
nou men‰í uãebnou, studovnou, knihovnou
a zázemím. Své prostory zde najde také or-
ganizace, která bude provoz vzdûlávacího
centra zaji‰Èovat.

Ve druhém poschodí bude ubytovna –
ãtyfii místnosti se samostatn˘m kompletním
zázemím a kanceláfie pro realizaci rozvojo-
v˘ch programÛ v regionu. Podkroví bude
vyuÏito jako zázemí pro vzdûlávací cent-
rum. DÛm bude vytápûn a z ãásti klimatizo-
ván pomocí nejmodernûj‰ích technologií,
a to pomocí tepeln˘ch ãerpadel a solár-
ních systémÛ s moÏností dotápûní zemním
plynem. Vnûj‰í automatické rolety by mûly
slouÏit k pfiípadnému zastínûní a zamezení
úniku tepla. Bude zde také základ hlída-
cího kamerového systému mûsta, prozatím
s kontrolou námûstí i s „infraãerven˘m pfii-
svícením“. Infobox a bankomat by mûly
b˘t umístûny v zastfie‰ené vnûj‰í ãásti hlav-
ního vstupu. 

V˘stavba domu je pomûrnû nároãná
vzhledem k tûsné blízkosti potoka a vyso-
k˘ch spodních vod. âtrnáct vrtÛ do 110 m

hloubky (tepelná ãerpadla) také není
zcela bûÏn˘ch. Souãástí stavby je i malé
parkovi‰tû v zadní ãásti domu, ozelenûní
a dal‰í doprovodné prvky – vlajkosláva,
ãást vefiejného osvûtlení, chodníky, atd.

Stavba je souãástí projektu „Centrum
âeského ·v˘carska“, kter˘ dále zahrnuje
pfiestavbu b˘valé továrny na moderní stfie-
disko sluÏeb, dobudování Sportovního are-
álu, obnovení historicky první nauãné
stezky v âR nebo v˘stavbu cyklostezek na-
pfiíã Krásnou Lípou. Podle ZbyÀka Linharta,
kter˘ je hlavním tvÛrcem projektu a je záro-
veÀ i jeho hlavním manaÏerem, bude v‰e
slouÏit nejen náv‰tûvníkÛm, ale i obyvate-
lÛm mûsta. „Na‰ím dlouhodob˘m cílem je
zkvalitnûní Ïivota ve mûstû i v celém regi-
onu âeského ·v˘carska a pomocí tako-
v˘chto investiãních projektÛ toho mÛÏeme
dosáhnout,“ dodává starosta.

Na realizaci tohoto projektu se krásnolip-
ské radnici podafiilo získat prostfiedky pfiesa-
hující ãástku 160 milionÛ ze strukturálních
fondÛ EU a státního rozpoãtu âR.

(jf)

Pfiípravy na rallye historick˘ch vozidel
Sachsen Classic 2006, která dne 19. 8. 2006
zavítá také do Krásné Lípy, jsou opût v pl-
ném proudu. Krásná Lípa bude hostit na 180
veteránÛ v‰ech svûtov˘ch automobilov˘ch
znaãek. Po obrovském úspûchu z minulého
roku, kdy si pohled na prÛjezd veteránÛ
mûstem nenechalo ujít na tfii tisíce nad‰e-
n˘ch divákÛ, chystají letos organizátofii akce
pro pfiíznivce historick˘ch vozÛ opravdovou
motoristickou lahÛdku.

„JiÏ podruhé k nám zavítá pfies 180 závod-
níkÛ svûtovû proslulé veteránské rallye
a k nim se pfiidá je‰tû pfies 60 veteránÛ do-
mácí znaãky ·koda. Novinkou pro leto‰ní rok
bude také to, Ïe se úãastníci rallye na Kfiinic-
kém námûstí zdrÏí pfies polední pfiestávku na
obûd,“ fiekl jeden z organizátorÛ akce To-
má‰ Salov. Dodal, Ïe diváci se mohou tû‰it
i na bohat˘ doprovodn˘ progam. 

Pfiíznivci automobilové klasiky, ktefií 19.
srpna tohoto roku nav‰tíví Krásnou Lípu,

tak budou mít zcela uni-
kátní moÏnost detailnû si
prohlédnout celé startovní
pole historick˘ch vozÛ.
V rámci doprovodného
programu akce vystoupí
rÛzné hudební skupiny a té-
mûfi po cel˘ den zde bude
k dispozici drobn˘ stánkov˘
prodej a obãerstvení.
„V Krásné Lípû organizu-

jeme v leto‰ní roce rekordní poãet kultur-
ních, sportovních a spoleãensk˘ch akcí
a rallye Sachsen Classic patfií mezi nejv˘-
znamnûj‰í. Vûfiím také, Ïe Ústeck˘ kraj do
té doby zajistí alespoÀ standardní prÛjezd-
nost komunikací. Rallye se úãastní fiada
v˘znamn˘ch osobností, aÈ uÏ to je pfied-
seda pfiedstavenstva ·kody pan Wittig
nebo Alexander Prinz von Bayern, ãi nû-
kolik svûtovû proslul˘ch závodníkÛ, a tak
bych jim radûji pfiála bezpeãn˘ prÛjezd
bez ‰kody na vozidle a krásn˘ pohled na
pfiírodu âeského ·v˘carska, neÏ doporu-
ãila ostraÏité sledování silnice,“ podotkla
místostarostka Hana Volfová. (JF)
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Nov˘ dÛm na námûstí v Krásné Lípû

Podívat se, jak se dafií Klárce, se
1. ãervna vydalo 40 dûtí z M· Smeta-
nova. Klárka je klokanice z ústecké zoo-
logické zahrady, kterou v loÀském roce
adoptovaly, proto také právû tam smû-
fioval jejich ‰kolkov˘ v˘let. A protoÏe se
na nûj vydaly právû v den, kdy slaví svÛj
mezinárodní svátek, nemusely tentokrát
platit vstupné. „Vstupné, s nímÏ jsme po-
ãítaly, a které jsme díky Dnu dûtí u‰etfiily,
jsme tedy vûnovaly právû jí,“ fiekla jejich
uãitelka Drahu‰e Lehoczká.

Na v˘let jeli
za Klárkou

Krásy âeského ·v˘carska se
prezentují na dûãínském zámku
Slavnostní vernisáÏí byla na dûãínském

zámku zahájena v˘stava velkoformáto-
v˘ch fotografií âeského ·v˘carska, kterou
pfiipravila obecnû prospû‰ná spoleãnost
âeské ·v˘carsko. Autory pÛsobiv˘ch
snímkÛ, zachycujících nejkrásnûj‰í scenérie
na‰eho nejmlad‰ího národního parku, jsou
Zdenûk Patzelt a Václav Sojka. V˘stavu, na-
zvanou âeské ·v˘carsko – krajina plná ta-
jemství, si mohou zájemci prohlédnout aÏ
do 30. ãervna. 

Bûhem uplynul˘ch dvou let tato putovní-
v˘stava zavítala na mnohá místa nejen

v âechách a na Moravû, ale i v sousedním
Nûmecku. „Fotografie slavily úspûch napfií-
klad v Mostû, Ústí nad Labem, v Prostûjovû,
v nûmeckém Bad Schandau, ale i v prosto-
rách Parlamentu,“ uvedla Dana ·tefáã-
ková z obecnû prospû‰né spoleãnosti
âeské ·v˘carsko a dodala, Ïe dal‰í ãást
velkoplo‰n˘ch snímku autorÛ Z. Patzelta
a V. Sojky je aÏ do fiíjna k vidûní také na
stálé v˘stavû v informaãním stfiedisku NP
âeské ·v˘carsko v Jetfiichovicích. 

Tereza Morgensternová,
âeské ·v˘carsko, o. p. s.

180 historick˘ch vozidel letos
opût mífií do Krásné Lípy

1. úvûrov˘ hypermarket
➤ Poskytujeme: hypoteãní úvûry, americké hypotéky,

hotovostní úvûry, 
➤ úvûry pro podnikatele, nebankovní úvûry.
➤ Máte dluhy nebo exekuce? Dûsí Vás nedoplatky na

finanãním úfiadû, 
➤ zdravotních poji‰Èovnách nebo jinde?
➤ UÏ se nemusíte bát! Volejte 728 729 624

Inzerce
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Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘-
carsko získala hned 4 v˘znamná ocenûní za
své aktivity, a to pfieváÏnû v publikaãní ob-
lasti. Konkrétnû se jedná o: 1.místo v kate-
gorii Plakát: V˘stava velkoformátov˘ch fo-
tografií âeského ·v˘carska, 1.místo
v kategorii Kalendáfi: âeské ·v˘carsko – kra-
jina plná tajemství…, 2. místo v kategorii
Reprezentativní publikace: Lidové památky
âeského ·v˘carska a Cenu za zásluhy v ob-
lasti ochrany podstávkov˘ch domÛ. „Jsem

nesmírnû rád, Ïe práce celého na‰eho
t˘mu je natolik kvalitní, Ïe získává takto v˘-
znamná ocenûní a zároveÀ pozitivnû zvidi-
telÀuje region âeské ·v˘carsko,“ fiekl fieditel
spoleãnosti Marek Mráz. âeské ·v˘carsko,
o.p.s. tak za dobu svého pûtiletého trvání
získala jiÏ devût „národních“ ocenûní
v rámci aktivit, jeÏ naplÀují poslání ‰etrného
rozvoje regionu.

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

âtyfii ocenûní pro âeské ·v˘carsko

Stejnû  jako v minul˘ch letech i letos vy-
hlásila Rada mûsta Krásná Lípa soutûÏ
„Mûsto plné kvûtin“. Do soutûÏe se mohou
pfiihlásit obãané vlastnící na území mûsta
Krásná Lípa a v pfiilehl˘ch osadách dÛm
k trvalému ãi rekreaãnímu bydlení. Staãí,
kdyÏ vyzdobí z vnûj‰í strany smûrem do
ulice okna bytu, domu, balkonu Ïiv˘mi kvû-
tinami v truhlících, nebo pokud stejnû vy-
zdobí pfiedzahrádku viditelnou z komuni-
kace. Do soutûÏe mÛÏete taky pfiihlásit své
spoluobãany. Anketní lístky jsou k dispozici
na Mûstském úfiadû v kanceláfii ã. 8 – po-
datelna, v kanceláfii ã. 5 – odbor v˘stavby,
investic a Ïivotního prostfiedí a na Mûst-
ském informaãním stfiedisku. Na základû
této pfiihlá‰ky budou pofiízeny fotografie
domu, okna, pfiedzahrádky ãi balkonu, ze
které pak komise cestovního ruchu vybere
skuteãnû tfii nejkrásnûj‰í. Vítûzové mohou
získat finanãní odmûnu ve v˘‰i do 
3 000,- Kã. Pro inspiraci – fotografie z pfie-
de‰l˘ch roãníkÛ. (ZM)

Mûsto plné kvûtin 2006

Pomûfiit se v bûÏecké v˘konnosti a navíc
i tábornick˘ch, pfiírodovûdn˘ch a kultur-
ních dovednostech a znalostech pfiijela
na Terénní základnu Buk v Krásné Lípû
stovka dûtí z celého Ústeckého kraje.
V uplynulém víkendu se zde totiÏ konalo
severoãeské kolo Indiánské stezky, kterou
tu pravidelnû pofiádá krásnolipská âSOP.
Padesát dvouãlenn˘ch hlídek ãekala traÈ
od tfií do ‰esti kilometrÛ v nároãném te-
rénu okolo Vápenky se spoustou praktic-
k˘ch i teoretick˘ch úkolÛ, pfiiãemÏ se do
celkového hodnocení nepoãítalo pouze
to, jak rychle hlídky dokázaly traÈ probûh-
nout, ale i to, zda umí postavit stan, roz-
dûlat oheÀ ãi hodit o‰tûpem nebo urãit
správné druhy rostlin, dfievin ãi ÏivoãichÛ.
Do cíle dobûhli v‰ichni, nikdo se neztratil.
Kdo se v‰ak ve stoãlenném poli závodníkÛ
ztratil, byly dûti z Krásné Lípy. Ne Ïe by nic
neznaly nebo nedovedly, prostû nepfii‰ly.

(sp)

Indiánská stezka
pfiilákala dûti
z celého kraje

I pfies nepfiízeÀ poãasí byl první
roãník oslav Evropského dne
parkÛ v âeském ·v˘carsku - v Jet-
fiichovicích, které pro vefiejnost pfii-
pravila obecnû prospû‰ná spoleã-
nost âeské ·v˘carsko, úspû‰n˘.
„Znaãn˘ zájem byl o prÛvodcov-
sk˘ okruh jetfiichovick˘mi vyhlíd-
kami, kter˘ absolvovalo bezmála
30 zájemcÛ, z toho 8 dûtí, nej-
mlad‰ímu úãastníkovi byly pouhé
3 roky a nejstar‰ímu 79 let,“ sdûlila
Dana ·tefáãková z Obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti âeské ·v˘car-
sko. Veãerní program s názvem
„Evropská noc parkÛ“, kter˘ se
mûl pÛvodnû uskuteãnit pod ‰ir˘m
nebem, se nakonec uskuteãnil
v areálu budovy b˘valé ozdra-
vovny v Jetfiichovicích . „Plnû ob-
sazen˘ sál pak v klidu a suchu
mohl neru‰enû sledovat poutav˘
veãerní program s pohádkou pro
dûti, hudbou, filmy, poezií i tepl˘m
ãajem aÏ do pozdních hodin, kdy
svozn˘ ekobus odvezl pfiíznivce
âeského ·v˘carska zpût domÛ,“
popsala Dana ·tefáãková.

Kristina Petráãková, 
âeské ·v˘carsko, o.p.s.

Evropsk˘ den parkÛ v Jetfiichovicích 
Náv‰tûvníci âeského ·v˘carska se bu-

dou na sv˘ch toulkách národním parkem
moci lépe orientovat pomocí nového in-
formaãního systému. Postupnû by mûl na
turistick˘ch stezkách nahradit uÏ dosluhu-
jící nebo velkou mûrou i poniãené orien-
taãní tabule. „Chceme dát poskytova-
n˘m údajÛm jednotn˘ rámec. Zatím totiÏ
v nûkter˘ch místech slouÏí je‰tû rozcest-
níky, které tam pfied lety nechala instalo-
vat správa CHKO Labské pískovce. O kus
dál pak zase v˘letníci narazí na zcela jiné
typy informaãních panelÛ. NepÛsobí to
dobfie,“ vysvûtlil vedoucí úseku vnûj‰ích
vztahÛ správy národního parku Antonín
Votápek. 

Prvních zmûn se doãká oblast podél Ka-
menice, dále Gabrielina stezka a nejbliÏ‰í
okolí Pravãické brány. Informaãní tabule
se objeví také u Dolského ml˘na a v nû-
kter˘ch dal‰ích místech. V jakém rozsahu,
to bude záleÏet na finanãních moÏnos-
tech správy parku. Zatímco dfiíve infor-
mace nabízené turistÛm sm˘val dé‰È
nebo ztrácely ãitelnost kvÛli pálícímu
slunci, v poslední dobû uÏ jsou k dispozici
vÛãi tûmto vlivÛm odolnûj‰í materiály. Niãí
je ale zase nûktefií v˘letníci. „Po‰kozené
panely nejrÛznûj‰ími ‰krábanci a vrypy
jsou vÏdycky smutnou v˘povûdí o tom, Ïe
za pfiírodními krásami se nûkdy vydávají
lidé, ktefií by tam právû kvÛli svému cho-
vání nemûli ani vkroãit,“ posteskl si turista
Ladislav Mühlstein. (DD)

Národní park
usnadní
orientaci
turistÛm
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POZVÁNKY
V uplynulém t˘dnu pfievzalo mûsto

Krásná Lípa od dodavatele nov˘ traktor
ZETOR typové fiady Proxima. Jedná se
o nejmodernûj‰í v˘robek známého brnûn-
ského v˘robce, kter˘m pokraãuje ob-
mûna zastaralého vozového parku na‰ich
Technick˘ch sluÏeb. Vy‰‰í v˘kon, niÏ‰í spo-
tfieba. Nutnost v˘mûny star˘ch traktorÛ se
plnû projevila v prÛbûhu uplynulé ná-
roãné zimy, kdy jejich poruchovost
znaãnû komplikovala zaji‰tûní údrÏby míst-
ních komunikací. J. Koláfi

Nov˘ traktor pro Technické sluÏby

Prvními krátkodob˘mi kurzy pro osoby na
rodiãovské dovolené, které Komunitní cent-
rum âeského ·v˘carska zahájilo, jsou v˘uka
práce na poãítaãi pro zaãáteãníky
a stfiednû pokroãilé. Jak uvádí manaÏerka
Matefiského centra Ivana Ka‰tánková, nav-
‰tûvuje tyto kurzy v souãasné dobû jiÏ 19
maminek a v‰echny jsou s prÛbûhem kurzÛ
spokojeny. 

Osoby na rodiãovské dovolené se ale
vzhledem k závazkÛm ke sv˘m ratolestem
nemohly vÏdy úãastnit kurzÛ, kter˘mi by si
doplÀovaly své znalosti, a tím i získaly vût‰í
‰ance pfii hledání zamûstnání. Zajímalo nás,
jak si s tímto problémem v Komunitním
centru poradili: „Jako jediné fie‰ení pfiichá-
zelo v úvahu nabídnout rodiãÛm hlídání
dûtí v dobû v˘uky,“ odpovûdûla na otázku
Ivana Ka‰tánková a dále dodala, Ïe ma-
minky jsou velice spokojené s paní Gottwal-
dovou, která se o dûti stará v dobû v˘uky. 

Dal‰ími pfiipravovan˘mi kurzy pro rodiãe
s dûtmi i pro dal‰í zájemce jsou: kurzy práce
na poãítaãi pro zaãáteãníky, stfiednû po-
kroãilé i pokroãilé, nûmeck˘ a anglick˘ ja-
zyk, pracovní právo a smluvní vztahy, komu-
nikace a asertivita, podvojné úãetnictví.
Pokud jste zde nenalezli kurz, kter˘ byste ve

svém volném ãase chtûli nav‰tûvovat, mÛ-
Ïete se pfiihlásit v Komunitním centru nebo
na uveden˘ch kontaktech.

Kurzy pro Vás bezplatnû pfiipravuje Komu-
nitní centrum âeského ·v˘carska v rámci
programu Iniciativy spoleãenství EQUAL.
Tento projekt je spolufinancován Evropsk˘m
sociálním fondem EU a státním rozpoãtem
âeské republiky. 

Kontakt: Jakub Juda, vedoucí Komunit-
ního centra âeského ·v˘carska, 412 354
841, 777 938 839, juda@krasnalipa.cz. 

Jakub Juda

Kurzy pro lidi na rodiãovské
dovolené byly zahájeny

SVÁTEK HUDBY. Na 21. 6. chystá folklórní sou-
bor LuÏiãan podveãerní muzicírování na
oslavu Evropského dne hudby. Muzicírování
se uskuteãní na dvofie Ïelezáfiství u SemelkÛ.
Více informací na 777 184 083.

·KOLNÍ AKADEMIE. 23. 6. se rodiãÛm, uãitelÛm
a v‰em pfiátelÛm ‰koly se sv˘m programem
pfiedvedou Ïáci základní a matefisk˘ch ‰kol
v Krásné Lípû. Více informací na 412 383 315.

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI. Slavnosti bylinek
a zdravého Ïivotního stylu na dny 23. aÏ 
25. 6. pfiichystala Nobilis Tilia Vlãí Hora a KâT
Krásná Lípa. Více www.nobilis.cz nebo 
777 111 434.

VÍTÁNÍ SLUNOVRATU. Na 24. 6. pfiipravili krás-
nolip‰tí turisté v rámci Svatojánsk˘ch slav-
ností turistick˘ pochod. Více informací na
www.sweb.cz/kct_kl nebo 412 383 129.

POZNEJTE RODÁKA. Sympozium o Ïivotû
a díle Tadeá‰e Haenkeho pfiichystala na 
17. ãervna od 15.00 obec Chfiibská. Pfied-
ná‰ky o T. Haenkem a promítání diapozitivÛ
se uskuteãní na Stodolci v Dolní Chfiibské. 

S VETERÁNEM SEVEREM. Veterán klub Sever
a Mûsto ·luknov si Vás dovolují pozvat na
akci, kterou pofiádají dne 19. srpna 2006 ve
·luknovském v˘bûÏku. Sraz vozidel je v 9.00
hod. na námûstí ve ·luknovû, kde bude do
10.00 hod. probíhat v˘stava. V 10.00 hod. se
vydá kolona veteránÛ na spanilou jízdu ob-
cemi ·luknovského v˘bûÏku. Startovné
(stravné) ãiní 50,- Kã a je splatné aÏ u obûda.
Z dÛvodu zaji‰tûní dostateãné kapacity par-
kovi‰tû a jídelny prosíme o sdûlení pfiedbûÏ-
ného poãtu vozidel a osob na adresu: CCSe-
ver@seznam.cz nebo telefon: 412 397 427.

âas od ãasu se stane, Ïe se
vyskytnou nûkde ne‰tovice,
jako se to stalo u nás v M·
Smetanova. Pak uÏ se jenom
ãeká, kdo je mûl a kdo ne. 

Zdánlivû obyãejná infekãní
nemoc v‰ak mÛÏe dítûti i do-
spûlému pûknû znepfiíjemnit
Ïivot. Nejen Ïe se vám mo-
hou pupínky vysypat úplnû
v‰ude po tûle vãetnû hlavy,
chodidel, u‰í, nosu a oãí, ale
mÛÏete je mít klidnû i v puse
a krku. A pokud se vám
k tomu pfiidají vysoké ho-
reãky, tak to skuteãnû není
vÛbec nic pfiíjemného. 

Na‰tûstí uÏ se u nás vyskytují
pouze plané ne‰tovice.
Pravé ne‰tovice byly závaÏ-

nou chorobou a umíraly na
nû miliony lidí. Díky oãkování,
které bylo objeveno na
konci 18.století se je podafiilo
vym˘tit a v roce 1980 je Svû-
tová zdravotnická organi-
zace prohlásila za vym˘ce-
nou chorobu a dnes uÏ se
proti nim neoãkuje (poslední
pfiípad se vyskytl v roce 1978
v Africe). 

Ov‰em proti plan˘m ne‰to-
vicím se oãkování provádí
a z vlastní zku‰enosti ho
v‰em, hlavnû dospûl˘m,
vfiele doporuãuji. 

Nenechte si znepfiíjemnit Ïi-
vot, nechte sebe i va‰e dûti
oãkovat!!!

M. Alferyová

Ne‰tovice ve ‰kolce

Nûkolik v˘znamn˘ch novinek
pfiedstavila v tûchto dnech krás-
nolipská knihovna. Napfiíklad v re-
gionu zcela jedineãnou sluÏbu,
kdy knihovnice Jindra Malinová
obchází osobnû oba krásnolipské
domy s peãovatelskou sluÏbou
a v‰em seniorÛm nabízí doná‰ku
kniÏních titulÛ „aÏ do domu“.
„Nûktefií star‰í sousedé pfieci jen
nemohou s ta‰kou kníÏek pfieko-
návat kilometrovou vzdálenost
z domova do knihovny a já jim
velmi ráda pomohu a jejich oblí-
bené detektivky nebo jakékoliv
jiné knihy pfiinesu,“ fiekla Jindra
Malinová. Dodala, Ïe o sluÏbu je
velik˘ zájem a vstfiíc vyjde i dal‰ím
poÏadavkÛm a nov˘m zájemcÛm

z fiad seniorÛ, ktefií na‰li nov˘ do-
mov v Krásné Lípû.

Dal‰í v˘znamná novinka kni-
hovny je urãena zákazníkÛm
z opaãného konce vûkového
spektra. Dûti ze základní ‰koly,
které jsou pfiihlá‰eny v knihovnû,
mají nyní zcela zdarma internet
v knihovnû a této moÏnosti také
hojnû vyuÏívají. Podle Jindry Mali-
nové zb˘vá jen doufat, Ïe si cestu
do knihovny najdou noví ãtenáfii,
protoÏe jen vytíÏená knihovna
bude dostávat v‰echny kniÏní no-
vinky, a pouze knihovna, která
má dostatek klientÛ, mÛÏe nabí-
zet rÛzné balíãky sluÏeb, jako na-
pfiíklad doná‰kovou sluÏbu pro se-
niory apod. (JF)

Novinka v knihovnû
– kníÏky aÏ do domu



Krásná Lípa má veliké ‰tûstí, Ïe funkci tajem-
níka místního mûstského úfiadu zaujímáte
právû Vy - nedávno jste sázel u nového Ïlu-
tého DPS novou zeleÀ, organizujete v˘stavby
pomníkÛ, angaÏujete se v separaci odpadÛ,
zfiejmû nejste tím zahofikl˘m úfiedníkem 
s klotov˘mi rukávy a asi se pfiíli‰ jako on ani 
necítíte?

„Veliké ‰tûstí mám pfiedev‰ím já. Zaãal jsem
zde pracovat témûfi od „lopaty“ a postupnû to
dospûlo aÏ k téhle kanceláfii. Jako zahradník
jsem mûl moÏnost od poãátku pracovat s Ing.
Hiekem – uznávanou autoritou v oboru. To jak
zeleÀ v Krásné lípû vypadá, je z veliké ãásti
právû jeho zásluha. A pokud jde o mou sou-
ãasnou funkci tajemníka, i ta se dá pojmout
rÛznû. V souãasné dÏungli právních pfiedpisÛ
a nejrÛznûj‰ích nafiízení bych se mohl lehce
schovat za hromadu papírÛ, ale já rád vidím
konkrétní v˘sledky,  a proto ty dal‰í aktivity. A to
nemluvím o tom,  Ïe je pro mû dÛleÏit˘ kontakt
s realitou a Ïe nechci ztratit pfiehled o dûní ve
mûstû.“
Va‰e „stopy“ jsou v Krásné Lípû jasnû ãitelné,
z Va‰ich prvních sazeniãek jsou dnes mladé
stromy. Jak dlouho jiÏ ve mûstû pÛsobíte, co si
o nûm myslíte a jak se Vám tu líbí?

„Jedenáct let je v Ïivotû tûch stromÛ, které
jsme tu spoleãnû zasázeli, jen krátká epizoda,
vÏdyÈ staãí teì na jafie zvednout hlavu a trochu
se rozhlédnout. Ty krásné vzrostlé stromy u zdra-
votnického stfiediska, v mûstském parku nebo
u Zámeãku jsou sázené pfied 2. svûtovou vál-
kou. Pro mû osobnû bylo tûch jedenáct let na-
opak zcela zásadních, dostal jsem ‰anci b˘t
u neb˘valého rozvoje mûsta, které se ze ‰edé
Popelky promûnilo v ambiciózní dámu. Zásadní
prvky tohoto rozvoje vidím v dlouhodobé a sys-
tematické práci vedení radnice a také ve ‰tûstí
na lidi. V jedné dobû se zde se‰la spousta pra-
covit˘ch a schopn˘ch lidí, a to jak v kancelá-
fiích úfiadu, tak v kultufie, ‰kolství nebo v zájmo-
v˘ch organizacích.“
Pojìme nyní ãtenáfie pozvat na procházku po
rozkvetlé jarní Krásné Lípû, kde zaãneme?

„Zcela urãitû na sídli‰ti. Tímto areálem se jiÏ
dnes mÛÏeme doslova py‰nit a bereme sem
také kaÏdou náv‰tûvu. Pfiedev‰ím zde je jasnû
vidût to, co je pro investice v Krásné Lípû patrné
– smysl pro detail a celková propojenost jednot-
liv˘ch ãástí. Nové barevné domy,  komunikace,
chodníky,  laviãky a zafiízení pro dûti jsou v sou-
ladu se zelení, která mnohdy témûfi vstupuje do
domÛ a stává se souãástí Ïivota jejich obyvatel.
Zb˘vá nám revitalizovat rybníãky a upravit ko-
lem nich chodníky, ale jiÏ dnes je to od altánu
v Nemocniãní ulici aÏ po kotelnu úplnû jin˘ svût,
ve kterém najdeme také spoustu zajímav˘ch
dfievin, liliovník, okrasné jablonû i tfie‰nû, amb-
rovû, jedlovce, cedr a dal‰í. Je to zároveÀ ta-
ková uãebnice dendrologie v terénu.“
Ze sídli‰tû se dostáváme do centra mûsta, co
tu uvidíme a jak vzpomínáte na budování
tûchto zelen˘ch ploch?

„Centrum mûsta bylo upravováno pfiirozenû
s jistou prioritou. Tímto místem prochází dennû

témûfi kaÏd˘ obyvatel a náv‰tûvník Krásné Lípy.
Prostranství u radnice, za domem sluÏeb,
u kina, zaplnûná místa po zbofien˘ch domech,
to v‰e je jiÏ na slu‰né úrovni upravené. Na‰e
práce v‰ak pokraãuje neustále dál, a tak se
s úpravami dostáváme i do odlehlej‰ích ãástí
mûsta.“
Pfii‰li jsme na místo památné první a poslední
palmy v Krásné Lípû – nedá mi to nezeptat se
na její historii a obecnû na pocity ãlovûka,
kterému nûkdo zniãí nebo ukradne jeho
práci.

„Z dne‰ního pohledu je to úsmûvné, ale
palma v parãíku u Ïelezáfiství znamenala úpln˘
zaãátek a pro mû urãit˘ symbol, Ïe to mÛÏe b˘t
v budoucnu jinak. Nakonec ji sice nûkdo
ukradl, ale trend v úpravách zelenû zÛstal.
A k samotn˘m krádeÏím – ukradená kytka ne-
potû‰í a je to velmi ubohé, ale nûco takového
nás nemÛÏe odradit a navíc to není tak ka-
tastrofální. Lidé si na zeleÀ ve mûstû zvykají a je
to znát i na klesající kfiivce vandalství.“
Pokraãujeme dál mûstem, co je‰tû uvidíme?

„Samozfiejmû musíme pfies námûstí, protoÏe
na nûj definitivní úpravy je‰tû ãekají. Promûna
je v‰ak patrná jiÏ dnes. Okolo rodícího se no-
vého domu a opraveného b˘valého domu
chovatelÛ budou i nové sadové úpravy,
vãetnû propojení s rybníãkem. Máme se
v‰ichni opût na co tû‰it.“
Na závûr procházky se dostáváme do mûst-
ského parku, zfiejmû Va‰eho nejvût‰ího poãinu,
prosím, pfiedstavte nám Va‰e zdej‰í dílo.

„Více neÏ 13 ha souvislé zelené plochy, která
jako mohutn˘ klín zasahuje aÏ témûfi k námûstí.
To je obrovsk˘ dar na‰ich pfiedkÛ, kter˘ nyní po
dlouh˘ch letech obnovujeme, a to vãetnû ze-
lenû na mûstském hfibitovu. Za pomoci státních
dotací obnovujeme a doplÀujeme dfieviny,

pracujeme na rekonstrukci cest, rybníãkÛ, tÛ-
nûk i potÛãkÛ apod. JiÏ dnes je tu pfiíjemné po-
sezení a co teprve, aÏ bude v‰e hotovo…“
Myslím, Ïe Krásná Lípa je i díky Va‰í práci mno-
hem pfiíjemnûj‰ím místem k Ïivotu. Prozraìte
nám Va‰e dal‰í profesní plány, jistû se zahrad-
niãinou v na‰em mûstû je‰tû nekonãíte?

„Mnohé se nám opravdu povedlo a zvlá‰tû
v tûchto dnech je to dobfie vidût. Ale je to t˘-
mová práce, vÏdyÈ napfiíklad vût‰inu v˘sadeb
realizujeme svépomocí a o tom vûdí nejvíce
lidé z na‰ich „technick˘ch“. ZeleÀ – to je pfie-
dev‰ím obrovsk˘ závazek do budoucna, v˘-
sadba je „A“, ale její údrÏba a péãe o ni, to
je“B“, bez kterého to nejde. Pokud jde o mé
plány, tak tûch mám v Krásné Lípû je‰tû spou-
stu, stejnû jako je je‰tû spousta zanedban˘ch
míst po mûstû. Chystáme nové projekty v ze-
leni, obnovy alejí a mnoho dal‰ích úprav ve-
fiejn˘ch prostranství a to v‰e v návaznosti na
dal‰í rozvojové projekty pod vedením starosty
ZbyÀka Linharta. K financování chceme i na-
dále vyuÏívat fondy EU, o tom, Ïe to jde, se
v Krásné Lípû mÛÏe kaÏd˘ pfiesvûdãit na kaÏ-
dém kroku.“

Dûkuji za rozhovor. Jan Fiala

Tajemn˘ zahradník – zahradní tajemník
aneb jarní procházka po krásnolipské zeleni, na kterou vás zve ten, který o ní ví nejvíce, její faktický autor Jan Kolář
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KINO Krásná Lípa

NemÛÏete sehnat Peníze? Banka vám nepÛjãí? PÛjãíme vám my!!!
Bankovní i nebankovní sektor. Tel.ã.: 739 561 839. MoÏnost spolupráce.
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