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Neplatí‰? Nebydlí‰!
Zdá se to logické. KdyÏ na nûco nemám,
tak to nemohu mít.
¤ada krásnolipsk˘ch obyvatel, nájemníkÛ
mûstsk˘ch bytÛ, jako by si tuto skuteãnost nechtûla uvûdomit. Dlouhodobû neplní své závazky, neplatí nájemné, sluÏby s nájmem
bytu spojené, neplatí vlastnû vÛbec nic, na
rÛzné v˘zvy nereaguje. A Ïije si v poklidu na
dluh. VyuÏívá dlouhodobû nerovného stavu
mezi vlastníkem a nájemníkem, tak jak je
stále je‰tû pﬁíslu‰n˘mi zákony nastaven.
K tomu si ãerpá ‰tûdré sociální dávky od
státu vãetnû pﬁíspûvku na bydlení. Na‰tûstí
poslední úprava obãanského zákoníku vytváﬁí vlastníkÛm domÛ pﬁeci jen lep‰í pozici.
V pﬁípadû hrubého poru‰ování nájemní
smlouvy – a neplacení nájemného déle neÏ
3 mûsíce jím skuteãnû je - je moÏné dát neposlu‰nému nájemníkovi v˘povûì z nájmu
bytu. A je na nûm, aby se pﬁípadnû bránilprostﬁednictvím soudu.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe dluhy na nájemném, navzdory v‰em snahám, prevenci
a aktivnímu vymáhání neustále rostou, roz-

hodla rada mûsta na svém posledním jednání o uplatnûní tohoto tvrdého postupu
proti notorick˘m neplatiãÛm.
Prvních ‰est dlouhodob˘ch dluÏníkÛ v mûstsk˘ch bytech obdrÏí v nejbliÏ‰ích dnech v˘povûdi nájmÛ. Ti dluÏí mûstu ãástku v úhrnu
více neÏ 200 tisíc Kã, kaÏd˘ pak jednotlivû aÏ
35 tisíc korun. Pokud dluÏné ãástky urychlenû
nevyrovnají, za tﬁi mûsíce pak budou muset
uÏívan˘ byt vyklidit a pﬁedat mûstu.
Celková suma pohledávek na nájemném
a sluÏbách s ním spojen˘ch ãiní více neÏ 700
tisíc korun. A to uÏ je samozﬁejmû ãástka, za
kterou se dá poﬁídit spousta vûcí ve prospûch v‰ech a která v mûstské kase chybí.
Je samozﬁejmé, Ïe tento nekompromisní
postup není a nebude uplatÀován proti osobám, které se dostanou mimoﬁádnû a náhle
do finanãní ãi sociální tísnû. Pak je na místû
pﬁedev‰ím snaha postiÏeného jednat, domluvit pﬁípadn˘ splátkov˘ kalendáﬁ nebo individuální postup pﬁi úhradû závazkÛ. Ale dûlat
mrtvého brouka, to se do budoucna urãitû
nevyplatí.
(JK)

Novinka pro imobilní obãany
Pﬁístup imobilních obãanÛ na rÛzná veﬁejná
místa, do dopravních prostﬁedkÛ, na úﬁady,
prostû v‰ude tam, kam se my ostatní dostáváme bez problémÛ, je pro osoby s invalidním vozíkem ãasto problém.
U nov˘ch nebo rekonstruovan˘ch staveb
je na vozíãkáﬁe samozﬁejmû pamatováno,
moderní vozy veﬁejné dopravy jsou jiÏ uzpÛsobovány, veﬁejná prostranství jsou ﬁe‰ena
jako bezbariérová atd.
Jsou ale místa, kde zatím technické úpravy
pﬁístupu neprobûhly nebo ani v budoucnu

nebudou technicky moÏné. Tam je zapotﬁebí
hledat i jiná ﬁe‰ení.
Mûstsk˘ úﬁad a v budovû radnice sídlící
po‰ta se o jedno takové pokusily. V tûsné
blízkosti vchodu byl instalován kamenn˘
sloupek se zvonky do kanceláﬁí obou institucí. V pﬁípadû potﬁeby jej mÛÏe vozíãkáﬁ
pouÏít k pﬁivolání pﬁíslu‰ného pracovníka,
kter˘ mu bude nápomocen pﬁi ﬁe‰ení jeho
potﬁeb.
Jedná se o drobnost, která jistû potû‰í.
(Jan Koláﬁ)

Dokonãení sportovního areálu
25. srpna probûhla úspû‰nû kolaudace vnûj‰í
ãásti sportovního areálu, a tak jiÏ brzy bude
moci plnû slouÏit veﬁejnosti. K jiÏ vybudovan˘m
prvkÛm pﬁibyla napﬁ. deset metrÛ vysoká lezecká stûna, nízká stûna pro dûti, horská lanovka pro dûti, velká trampolína, dûtské hﬁi‰tû,
klouzaãka, velk˘ dûtsk˘ hrad, altán, krb a dal‰í
drobnosti. Tradiãnû vkusné ozelenûní celého
areálu probûhne je‰tû v podzimních mûsících.V prÛbûhu nûkolika dnÛ bude dokonãena i komplexní rekonstrukce tûlocviãny, jejíÏ
kolaudace je naplánována na druhou polovinu záﬁí. V listopadu pak bude dokonãena

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe vyjde
v úter˘ 19. záﬁí

Proã…?
Minul˘ t˘den jsem nav‰tívila informaãní
stﬁedisko ve Varnsdorfu s prosbou o vyvû‰ení plakátkÛ na nûkteré akce, které se
v na‰em mûstû budou konat. A jeho pracovnice mi s nad‰ením ﬁekla, Ïe je vyvûsí
velmi ráda, protoÏe v na‰í sice malé, ale
velmi pûkné Krásné Lípû se dûje spousta
zajímav˘ch akcí. A tak si troufám ﬁíci:
·koda, Ïe si to uvûdomují jinde, a jen tak
málo místních tuto skuteãnost oceÀuje. Je
mi úplnû jasné, Ïe na toto téma bylo ve
Vik˘ﬁi napsáno jiÏ nûkolik sloupkÛ, jedno
bych ale zdÛraznila. Vedení mûsta vynakládá nemalé prostﬁedky na to, aby se tu
v‰em líbilo a pﬁíjemnû Ïilo. A to jak turistÛm,
tak i chalupáﬁÛm a místním obyvatelÛm.
VÏdyÈ je pﬁece zcela bûÏné, Ïe si, a nûkdy
za nemal˘ peníz, i my zvelebujeme své
byty ãi zahrady, aby se nám tam pﬁíjemnû
Ïilo. Tak proã za totéÏ d‰tíme síru na vedení
radnice a je‰tû ji navíc házíme klacky pod
nohy tím, Ïe zniãíme, co se dá, ãi Ïe rozkrademe co se dá. Není to pravda? Tak
proã kaÏd˘ t˘den jezdím kolem skládky na
Kamenné Horce, kdyÏ v‰ichni víme, kdy se
vyváÏí popelnice ãi kdy je svozov˘ den tﬁídûného odpadu. Proã v parku chodím kolem opu‰tûn˘ch tyãí ãi dûr, které tam zbudou po ukraden˘ch stromcích nebo
vykopan˘ch rododendronech, proã ve
sportovním areálu ani t˘den nevydrÏí odpadkové ko‰e, protoÏe je prostû nûkdo
ukradne? A takov˘ch proã se dá v Krásné
Lípû najít více neÏ dost. Myslím, Ïe v‰ichni
bychom jich na‰li nespoãet. A tak se
ptám, proã se ke svému mûstu a prostﬁedí,
ve kterém Ïijeme, chováme tak, jak se
chováme. A proã se stejnû nechováme
ke sv˘m zahradám a sv˘m bytÛm? Pﬁece
tak i tak jde o na‰e peníze a tak i tak se
máme ãím chlubit!
(·árka Pe‰ková)

nová pﬁístavba tûlocviãny, kde budou dal‰í
‰atny, sprchy, toalety, místnost pro obsluhu
a vstupní hala, to v‰e pro cel˘ komplex.
V‰e v areálu bude digitálnû propojeno, zaji‰tûno základním kamerov˘m systémem a hlídáním proti vniknutí, propojeno sdûlovacím kabelem (TV signál), vnitﬁním okruh sledování,
elektronick˘mi zámky, ozvuãením atp.
Dne 8. 9. v 17 hodin probûhne slavnostní
otevﬁení sportovního areálu za úãasti ãlenÛ
skupiny No Name a na‰eho poslance Petra
Gandaloviãe (ãlena Správní rady o. p. s.
âeské ·v˘carsko) a den otevﬁen˘ch dveﬁí.

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner
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Svoz separovaného
odpadu
Probûhne v pondûlí 11. 9. 2006 ve Vlãí
Hoﬁe a v Zahradách a ve ãtvrtek 14. 9.
2006 v Krásné Lípû.
Pytle na separovan˘ odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletaﬁská
22/3.
Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondûlí
7.00 – 12.00 h
14.00 - 17.00 h
Úter˘
7.00 – 12.00 h
14.00 – 15.00 h
Stﬁeda
7.00 – 12.00 h
14.00 – 17.00 h
âtvrtek
7.00 – 12.00 h
14.00 – 15.00 h
Pátek
7.00 – 13.00 h
Sobota
v sudém t˘dnu 8.00 – 11.00 h

Komunitní
centrum otevírá
nové kurzy
obsluhy poãítaãe
Komunitní centrum âeského ·v˘carska
otevírá dva nové kurzy v˘uky práce
s osobním poãítaãem. Kurzy jsou urãeny
zaãáteãníkÛm a mírnû pokroãil˘m. Absolvováním v˘ukového kurzu práce s osobním poãítaãem získáte uÏivatelskou jistotu
pﬁi obsluze poãítaãe, v programech MS
Word a MS Excel.
Kurzy pro zaãáteãníky jsou urãeny lidem,
kteﬁí se s poãítaãem nikdy nesetkali nebo
nemají uÏivatelskou jistotu pﬁi jeho obsluze.
Kurzy pro mírnû pokroãilé jsou urãeny lidem, kteﬁí umí s poãítaãem pracovat, ale
chtûjí roz‰íﬁit své znalosti o programy MS
Word (textov˘ program) a MS Excel (tabulkov˘ program).
Úãastí v kurzu získáte osvûdãení o absolvování kurzu, které je moÏné pouÏít napﬁíklad pﬁi va‰em profesním postupu ãi pﬁi
hledání práce. Kurzy jsou nabízeny
zdarma v‰em osobám, v rámci projektu
Komunitní centrum âeského ·v˘carska,
kter˘ je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem EU a státním rozpoãtem
âeské republiky.
Pﬁihlá‰ky do kurzu jsou k dispozici v Komunitním centru âeského ·v˘carska,
které se nachází v suterénu budovy Mûstského úﬁadu (vchod je ze zadní strany objektu). Pﬁihlásit se mÛÏete i na telefonním
ãísle 412 354 841 (p. Juda). Uzávûrka pﬁihlá‰ek bude 13. záﬁí 2006.
Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra â·

Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže i ženy
pro poradny zlepšování
kondice a tvarování postavy.
Rekvalifikace zajištěna.
HPČ i VPČ. Pro více informací
volejte 775 375 065.
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SOUVISLOSTI - Pokračování rozhovoru - část 2
Stav komunikací je problém celého státu
a v‰ech mûst, co s tím?
Opravy povrchÛ silnic jsou obecnû velmi nákladné. A to nemluvím o jejich základech,
které nebyly konstrukãnû stavûny na takovéto zatíÏení. Je potﬁeba pﬁipomenout, Ïe
na‰e mûsto má kolem 70 km místních komunikací. Uvedu pﬁíklad:KdyÏ napﬁ. vezmeme prÛmûrnou ãtyﬁi metry ‰irokou komunikaci, pﬁedstavuje jeden kilometr její délky plochu 4000
m2, coÏ pﬁi cenû napﬁ. 300 Kã/m2 znamená
náklady 1,2 mil. Kã. A to není oprava nic moc,
bez ﬁe‰ení byÈ jen odvodu de‰Èov˘ch vod (vyspádování, de‰Èová kanalizace, vpusti, v˘‰kové úpravy kvÛli domÛm) ãi alespoÀ obrubníku budoucího chodníku. Nemluvû o sítích
pod nimi. A komunikace, to nejsou jen povrchy, ale také napﬁíklad dopravní znaãení,
úprava soubûÏn˘ch porostÛ a také velmi nároãná zimní údrÏba.
TakÏe budeme bez oprav?
To samozﬁejmû ne. V rámci v˘stavby vodovodÛ a kanalizace jsme v uplynul˘ch tﬁech letech pomûrnû dost silnic opravili, a to jak na‰ich, tak krajsk˘ch a k tomu dvû kﬁiÏovatky u radnice a u kina. Rozumná cesta vede v zásadû tﬁemi zpÛsoby: Za prvé komplexní
opravy provádût v rámci v˘stavby kanalizace a vodovodÛ, za druhé zahrnout nûjaké
místní komunikace do sítû cyklostezek a za
tﬁetí v dal‰ím plánovacím období EU by mohly
b˘t dotace i na opravy místních komunikací
a my máme nûco pﬁipraveno. V zásadû jde
tedy o to, získat na opravy v˘znamnûj‰í dotace. Jinak se dají dûlat jen drobné dílãí
úseky. Napﬁ. v KﬁiÏíkovû ulici je nyní provizorium
po poloÏení vodovodu a snad lidé v té ulici
pochopí, Ïe kompletní opravu silnice provedeme po poloÏení nové kanalizace.
A to bude kdy?
V leto‰ním roce nám dotaci na v˘stavbu
druhé etapy v˘stavby kanalizace neschválili.
Je to nakonec dobﬁe, protoÏe od pﬁí‰tího roku
by mûly b˘t lep‰í podmínky, podíl dotací má
ãinit aÏ 85 % a mohou zahrnovat i nové vodovody. Druhá etapa v˘stavby kanalizace je
pﬁipravena a je pomûrnû rozsáhlá. Vãetnû silnic. Jak to bude moÏné, poÏádáme opût
o dotace.
Obzvlá‰tû v poslední dobû je tûÏké u nás
chytit kvalitní televizní signál, co s tím dûlat?
Hned v roce 1995 jsme poÏádali o kmitoãty

pro na‰e mûsto. To v dobû, kdy jsme povolovali na na‰em pozemku u vodárny v˘stavbu
stoÏáru pro Eurotel a mohli bezplatnû navûsit
antény. BohuÏel dva kmitoãty zablokované
pro na‰e mûsto od roku 1978 propadly v roce
1993 a nikdo je neprodlouÏil ! Zablokovali si je
Nûmci pro své digitální vysílání rozhlasu a televize. Na‰e mûsto a obecnû i republika zaspaly. Teì je to problém celého pohraniãí.
Nûmecké vysílání nás ru‰í. AÏ si pánové
v Praze vyﬁe‰í ten ohromn˘ byznys z reklamy,
bude tento stav pro nás v˘hodou. Digitální
vysílání se bude dûlat pﬁednostnû v Ústeckém
kraji. Slibují, Ïe to bude uÏ pﬁí‰tí podzim.
A co jiné moderní technologie?
V souvislosti s instalací centrálního dispeãinku
pro v‰echny na‰e kotelny a v˘mûníkové stanice, kter˘ se zaãne instalovat v záﬁí, vytvoﬁíme základní vysokorychlostní internetovou síÈ
ve mûstû. Ta bude slouÏit pro na‰e zaﬁízení pro
komunikaci a pﬁipojení k internetu. Chceme
tuto síÈ roz‰íﬁit a podle zájmu dostat do dal‰ích
ãástí mûsta, abychom umoÏnili obyvatelÛm
pﬁipojení k internetu za velmi rozumn˘ch podmínek. Základ chceme zrealizovat je‰tû do
zimy. Teì ﬁe‰íme technické a budoucí ekonomické aspekty tohoto informaãního kanálu.
Nechceme nûjaké poloviãaté ﬁe‰ení.
SoubûÏnû zvaÏujeme i zásadní obnovu a modernizaci mûstského rozhlasu. V souãasné podobû jiÏ neplní své poslání.
Jak jsme na tom s hospodaﬁením mûsta?
Zlep‰ení hospodaﬁení mûsta byla priorita ãíslo
jedna uÏ pﬁi na‰em nástupu v roce 1995. Stále
v‰ak platí, Ïe jsme chudé mûsto. Máme malé
daÀové pﬁíjmy, je u nás málo bohat˘ch ãi bohat‰ích lidí a to je znát mimo jiné i na pﬁíjmech
mûsta a jeho vzhledu. V posledních letech
jsme v‰ak pﬁeci jen zbohatli a máme na‰etﬁeno. Jsme prakticky bez dluhÛ.
Takto rozsáhlé investice, jeÏ realizujeme, bychom nemohli zvládat bez dostateãnû na‰etﬁen˘ch prostﬁedkÛ. K 31. 8. máme na úãtech
cca 40 milionÛ korun.
A navíc projekty EU (Centrum âeského ·v˘carska I) se proplácí z fondÛ EU zpûtnû. A na
to „dojela“ i daleko vût‰í mûsta, která dnes
ãasto nemají ani na nutné spolufinancování.
Jinak teze o nutnosti lep‰ího hospodaﬁení je
pouÏitelná vÏdy, i kdyÏ nevíte, o ãem mluvíte.
I kdyÏ je volební rok, necháváme v leto‰ním
rozpoãtu rezervu 12 milionÛ na dal‰í roky.
(vik)

Laviãky u autobusov˘ch zastávek
Jako ãervená nit se vine rÛzn˘mi jednáními
a rozhovory téma laviãek v autobusov˘ch zastávkách. Po rekonstrukci ãekáren, která probûhla v minul˘ch letech, bylo rozhodnuto, Ïe
s ohledem na pﬁedcházející nedobré zku‰enosti nebudou laviãky v zastávkách ãi v jejich
tûsné blízkosti instalovány. Smysl byl jednoznaãn˘ – prevence niãení obnoven˘ch staveb.
Zastávky b˘valy, pﬁedev‰ím ve veãerních
a noãních hodinách, místem shlukování a „kulturního“ vyÏití urãité ãásti krásnolipském mládeÏe. Druh˘ den pak byly v takovém stavu, Ïe
se do nich jen málokdo odváÏil a i jejich okolí to
zdálky signalizovalo. Jejich úklid pak pﬁidûlával

práci pracovníkÛm technick˘ch sluÏeb a vlastní
stavby postupnû podléhaly vandalÛm.
Je jisté, a od poãátku jsme si to uvûdomovali, Ïe absence laviãek pﬁiná‰í urãité obtíÏe
pﬁedev‰ím na‰im star‰ím spoluobãanÛm. Tak
jako bohuÏel i v jin˘ch pﬁípadech, ãasto slu‰ní
lidé trpí chováním tûch nepﬁizpÛsobiv˘ch.
A tak radnice ãasto, jako i v jin˘ch pﬁípadech, volí ze dvou ‰patn˘ch ﬁe‰ení. Je to nûkdy opravdu nevdûãné rozhodování.
Na základû opakovan˘ch Ïádostí star‰ích
spoluobãanÛ jsme se rozhodli ke zku‰ební instalaci laviãek u zastávek na Masarykovû
a Kyjovské ulici.
(Jan Koláﬁ)
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RÒZNÉ

Ve ãtvrtek 31. 8. 2006 probûhlo dal‰í jednání starostÛ ·luknovska ve vûci katastrofální situace a zaji‰tûní autobusové
dopravní obsluÏnosti v Ústeckém kraji,
a tedy i u nás, a to pﬁedev‰ím v souvislosti s ﬁe‰ením dopravy v dobû ‰kolního
roku.
Obce své ãásti dopravy platí, za stav je
odpovûdn˘ stát svou nesmyslnou legislativou a Ústeck˘ kraj, kter˘ za region dopravu sjednává. Situace je i nadále nepﬁehledná a kritická. Ústeck˘ kraj byl
vyzván k urychlené a úãinné nápravû.
Podnikatelské centrum. Od 1. ãervence 2006
funguje v Krásné Lípû nové Poradenské centrum pro podnikatele, které provozuje
obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko. Od 1. záﬁí dochází k roz‰íﬁení sluÏeb a Poradenské centrum pro podnikatele bude
moÏno nav‰tívit kaÏd˘ sud˘ t˘den v úter˘ od
8.00 do 9.00 hodin také v prostorách Úﬁadu
práce Rumburk, LuÏické námûstí 120/11, kde
bude poskytováno bezplatné poradenství.
Centrum je zamûﬁeno na konzultace, poradenství a pomoc pﬁi zpracování projektov˘ch Ïádostí o dotace z Evropské unie a pﬁi
administrativû projektu, kter˘ obdrÏel dotaci.
Souãasnû je zde moÏné konzultovat zaloÏení
vlastní Ïivnosti a definování vlastního podnikatelského zámûru. Urãeno je pro zájemce
o podnikání, Ïivnostníky, malé podnikatele
v regionu âeského ·v˘carska.
Poskytnutí poradenství je podmínûno realizací podnikatelského zámûru v ‰ir‰ím regionu âeského ·v˘carska a jeho ‰etrností vÛãi
Ïivotnímu prostﬁedí. Prioritní jsou zámûry
v oblasti cestovního ruchu nebo ochrany Ïivotního prostﬁedí a dále ty, jeÏ povedou ke
zv˘‰ení poãtu pracovních míst. Tyto konzultaãní a poradenské sluÏby jsou poskytovány
zdarma.

POZVÁNKY
Svût pﬁírody a lidí. 2. roãník celodenní akce
v Krásné Lípû s bohat˘m kulturním programem, v˘lety do okolínárodního parku, program pro dûti. Sobota 9. 9. Informace:
www.dnyceskehosvycarska.cz.
Dﬁevosochaﬁské sympozium Tilia 2006. Ve
dnech 10. – 16. 9. mÛÏete na TZ Buk nav‰tívit
t˘denní workshop práce se dﬁevem, kterého
se budou úãastnit dﬁevosochaﬁi z celé republiky. 10. 9. v 10 hod. se mÛÏete zúãastnit
jeho slavnostního zahájení na TZ Buk.
Setkání turistÛ na rozhlednû Vlãí hora. Pû‰í
v˘let a turistické setkání na Vlãí hoﬁe poﬁádají krásnolip‰tí turisté. Více informací
u p. Václava Hiekeho na tel. 412 383 129.
Cyklov˘let. V‰eobecné informace o území
NP â· získají ti, kteﬁí se v sobotu 9. 9. zúãastní
cyklov˘letu urãeného ‰iroké veﬁejnosti. Sraz
v 10 hod ve Hﬁensku u Hudy Sportu. Informace: A. Votápek, D. Fanko 737 629 623
Pﬁedná‰ka. V úter˘ 12. 9. v 1 hod. jste zváni
na TZ Buk na pﬁedná‰ku Richarda Nagela ze
Správy NP â·, kter˘ Vás provede tajemn˘mi
zákoutími pﬁírody národního parku.
PochÛzka se stráÏcem NP. Informativní

Informaãní stﬁedisko v Krásné Lípû
nabízí novou sluÏbu - turistick˘ antikvariát
Konkrétnû to zanmená, Ïe infocentrum vykupuje staré mapy, prÛvodce, obrazové publikace, pohlednice z oblasti âeskosaského
·v˘carska a Krásnolipska. Tyto sluÏby jsou urãeny jak náv‰tûvníkÛm, tak místním obyvatelÛm a v‰em zájemcÛm o region. Smyslem aktivity je prohlubovat vztah dne‰ní populace
k historii i souãasnosti této jedineãné turistické
destinace. ZároveÀ tím chceme pﬁispût k záchranû a dal‰í propagaci „za‰l˘ch klenotÛ“,
které nám mohou poodkr˘t tajemství krajiny
âeského ·v˘carska.
Obracíme se proto na v‰echny drÏitele zajímav˘ch knih, map, pohlednic a jin˘ch materiálÛ star‰ího data o pﬁípadné vyuÏití této
nabídky. Tituly mohou b˘t i v nûmeckém ja-

S T-klubem za poznáním
Pod tímto názvem probíhá cel˘ leto‰ní rok
projekt krásnolipského volnoãasového zaﬁízení pro dûti a mládeÏ, T-klubu.
Díky dotacím od liberecké nadace Euronisa a podpoﬁe krásnolipské radnice mohou dûti doslova „za pár korun“ poznávat
nové konãiny a získávat mnoho nov˘ch
poznatkÛ a záÏitkÛ.
Tak po rÛzn˘ch pû‰ích i cyklistick˘ch v˘letech po okolí Krásné Lípy, pravideln˘ch zájezdech do blízkého rumburského bazénu

nebo tradiãním velkém prázdninovém v˘letu do Prahy dostali mladí lidé z „téãka“
moÏnost opût zaÏít neopakovatelnou atmosféru vodního „ﬁádûní“ v areálu DC Relax v Dûãínû, kam jsme se vrátili po dvoumûsíãní pauze poslední prázdninovou
nedûli.
Díky v˘‰e zmínûn˘m finanãním podporám
stál cel˘ v˘let do dûãínského akvaparku
úãastníky opût pouh˘ch 50 Kã.
(jf)

V˘sledky Miss Roma 2006
26. srpna probûhl dal‰í roãník Miss Roma
Krásná Lípa, kterou kaÏdoroãnû poﬁádá
Romské sdruÏení âaãipen. Leto‰ní roãník
se konal v reprezentativním prostﬁedí krásnolipského kulturního domu a opût ukázal

pochÛzka zamûﬁená na problematiku
ochrany území se koná ve stﬁedu 13. 9. v
Mezní Louce pﬁed hotelem v 10 hod. Kontakt: J. Marek, tel. 737 276 865.
Lesnická exkurze. Populárnû nauãné informace o NP â· z pﬁírodovûdn˘ch oborÛ se
dozvíte v sobotu 16. 9. Sraz u hotelu Praha
v Jetﬁichovicích v 10 hod. Kontakt: D. ·teflová, tel. 737 276 846.
V˘stavy. V muzeu ve Varnsdorfu mÛÏete
shlédnout tﬁi nové v˘stavy. 1. 1PODZEMÍ
·LUKNOVSKA II, v˘stava seznamuje struãnû
s 2. doplnûn˘m vydáním publikace o podzemním bohatství na‰eho nejsevernûj‰ího
území. Kromû podrobného textu, map a nov˘ch fotografií je v˘stava doplnûna ukázkami místních minerálÛ. 2. ZKAMENùL¯ SVùT
DRUHOHORNÍHO MO¤E, náv‰tûvníci pﬁi ní
shlédnou soukromou sbírku zkamenûlin nalezen˘ch v Úpohlavech u Lovosic z období
spodní kﬁídy.V˘stava je doplnûna skromn˘mi
exponáty z depozitáﬁe muzea. 3. DùTSKÁ
V¯TVARNÁ SOUTùÎ ukazuje jiÏ tradiãnû kvalitu v˘uky v˘tvarné v˘chovy ve ·luknovském
v˘bûÏku v kresbû, grafice a modelování.

to, co kaÏd˘ rok. Romská dûvãata jsou
velmi pohybovû i hudebnû nadaná, a tak
sál krásnolipského kina mnohdy vestoje
aplaudoval jejich jednotliv˘m zdaﬁil˘m vystoupením.

zyce. Vûﬁíme, Ïe se sejde rozmanitá sbírka
zajímav˘ch kouskÛ
V této souvislosti je vhodné upozornit na
novou publikaci o historii tohoto kraje, opírající se o antikvariátní i soukromé sbírky s názvem Pohledy do minulosti. Obsahuje staré
fotografie a pohlednice z Krásné Lípy, Rumburku, Varnsdorfu a ·luknova a vypovídá
o historickém v˘voji jednotliv˘ch mûst.
Pro kaÏdého rodáka jistû bude pﬁíjemn˘m
zpestﬁením domácí knihovniãky. Knihu
s ãesko-nûmeck˘m textem lze zakoupit v informaãním stﬁedisku v Krásné Lípû na námûstí za 139,- Kã.
Dana ·tefánková,
âeské ·v˘carsko o. p. s.

Plán akcí T-klubu na období
5. 9. – 19. 9. 2006
4. 9. pondûlí: první ‰kolní den – soutûÏ v chÛzi
na chÛdách
8. 9. pátek: (Svût pﬁírody a lidí, T-klub uzavﬁen)
Kﬁinické námûstí
14.00 – Hodina zpûvu s Jaroslavem Uhlíﬁem
19.00 – Koncert skupiny No Name
9. 9. sobota: Svût pﬁírody a lidí - mûstsk˘
park,Kﬁinické námûstí – ekojarmark,
soutûÏe, hry, divadelní pﬁedstavení
15. 9. pátek: 14.00 soutûÏ – skákání v pytlích +
házení míãem na cíl
18. 9. turnaj ve cvrnkání kuliãek „Cvrnkaná“

Nezávislá porota nakonec rozhodla o tomto
poﬁadí soutûÏících dívek:
1. Gronzárová Kryst˘na - Rybni‰tû
2. Ferencová Lenka - Krásná Lípa
3. Huãková Jarmila - Krásná Lípa
V‰em soutûÏícím patﬁí velká gratulace organizátorÛ i divákÛ.
(jf)
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Sbormistr
KdyÏ se vysloví jméno Mgr. Milan Sudek, vybaví si nûkolik krásnolipsk˘ch generací pravidelné zkou‰ky a úspû‰né koncerty dûtského pûveckého souboru Lipka, kter˘
témûﬁ tﬁicet let jako jeho sbormistr vedl. My
ostatní, kter˘m nebylo „shÛry“ dáno hudebního sluchu, máme toto jméno spojeno se
zaãátkem dynamického rozvoje Krásné
Lípy, neboÈ Mgr. M. Sudek pÛsobil v letech
1994-2002 na krásnolipské radnici ve funkci
starosty. V souãasnosti je ãlenem rady
mûsta. ProtoÏe se blíÏí závûr volebního období, nûkolik otázek mu poloÏil Jan Fiala.
V Krásné Lípû a okolí pÛsobíte od roku
1954. Jaké byly va‰e zaãátky a jak na toto
období vzpomínáte?
„Jako zaãínající uãitel jsem nastoupil na trojtﬁídku v Krásném Buku, kde jsem uãil druhou
tﬁídu – 11 chytr˘ch a hodn˘ch dûtí – prostû
pohoda. Ve volném ãase jsem nûkteré dûti
uãil na housle a na klavír, brigádnû jsme budovali kulturní dÛm (dne‰ní autoopravna
pana Vítka), hrál jsem v kapele a obãas
jsem si zajel do Liberce skoãit padákem.
Absolvoval jsem auto‰kolu a koupil jsem si
za 2000 korun první motocykl – Indian 600
s lodiãkou. Na‰e ‰kola by byla raritou
i v dne‰ní dobû – byla totiÏ 100% obsazena
muÏi, mezi nimiÏ byl i str˘c dne‰ního pana
starosty Vláìa Linhart. Do Krásné Lípy jsem
chodil hrát volejbal a ko‰íkovou, ale mûsto
jsem zaãal více poznávat aÏ po vojnû, kdy
jsem nûkolik let vedl dívãí pûveck˘ sbor
Elitky. Pamatuji se velmi pﬁesnû, Ïe na
zkou‰ky sboru v zimû jsem jezdil z Vlãí Hory
na bûÏkách pﬁes Skﬁivánek. Pﬁesto, Ïe jsem
tehdy bral pouh˘ch 870 korun mûsíãnû hrub˘ch, vzpomínám na toto období velmi
rád.“
Na kter˘ch ‰kolách jste pÛsobil?
„Po jednoroãním pÛsobení v Krásném Buku
jsem 2 mûsíce uãil v Dolním PodluÏí a pak
jsem 2 roky u Plznû vojanãil. Po vojnû jsem
nastoupil zpût do Krásného Buku a „moje“
dûti pﬁevzal v 5. tﬁídû. Od roku 1958 do roku
1966 jsem ﬁediteloval nejprve dvojtﬁídce
a pak jednotﬁídce ve Vlãí Hoﬁe. Na to, Ïe
jsem mûl ve tﬁídû cca 14 dûti od první do
páté tﬁídy, jsem si brzy zvykl a docela mû to
i bavilo. Od roku 1966 jsem zástupcoval
a pozdûji ﬁediteloval na devítiletce ve Star˘ch Kﬁeãanech, odkud jsem byl v roce

1970 „odejit“ do Krásné Lípy.“
Va‰e jméno je nesmazatelnû spojeno s DPS
Lipka - jaká byla její historie a nejvût‰í úspûchy a co dal sborov˘ zpûv vám osobnû?
„Lipku jsem zaloÏil ihned po nástupu do
Krásné Lípy, protoÏe jsem v té dobû studoval hudební v˘chovu na pedagogické fakultû v Ústí nad Labem a ﬁada studujících
kolegÛ jiÏ pûveck˘ sbor vedla. Vzpomínám
si, Ïe mezi prvními ãleny Lipky byl napﬁíklad
i Honza Eichler, dne‰ní ﬁeditel DDM Ústí nad
Labem. Záhy jsem získal dobré spolupracovníky – manÏele Jarolímkovy – a vynikající
klavírní doprovod v osobû paní profesorky
Pliskové. Sbor se rozrostl z pÛvodních 16
ãlenÛ na 65, coÏ bylo maximum pro pûvecké soutûÏe. Nejvût‰ím úspûchem byla
bezesporu úãast v celostátním kole soutûÏe
Písnû pﬁátelství v Pﬁíbrami, kde nám jen
o pár setinek uteklo celkové vítûzství. Já
osobnû v‰ak povaÏuji za nejvût‰í úspûch
skuteãnost, Ïe se nám podaﬁilo po celá léta
drÏet poãet aktivnû zpívajících dûtí na poãtu kolem stovky (vãetnû Vãeliãek) coÏ
znamenalo, Ïe v pûveck˘ch sborech zpíval
prakticky kaÏd˘ ãtvrt˘ Ïák ‰koly. Pﬁiznám se,
Ïe pohled do oãí zpûváãkÛ po dobﬁe zazpívaném koncertu mi dával vÏdy hodnû síly
do dal‰í kantoﬁiny nehledû na to, Ïe jsem
postupem ãasu získal mnoho nov˘ch muzikantsk˘ch pﬁátel, s nimiÏ se rád potkávám
dodnes.“
4. Po sametové revoluci nebyl na Krásnou
Lípu pﬁíli‰ pûkn˘ pohled a ani komunální
politika ve mûstû se zaãátkem devadesát˘ch let nerozvíjela pﬁíli‰ úspû‰nû…
„V‰ichni jsme asi cítili, Ïe by se mûlo nûco
dít, ale nevûdûli jsme pﬁesnû, kde zaãít
a hlavnû jak. S komunálními záleÏitostmi
jsme se seznamovali postupnû a v roce
1994 jsme si ﬁekli, Ïe do toho pÛjdeme a zkusíme z Lípy udûlat tu Krásnou.“
5. Po úspûchu SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ ve volbách 1994 jste se stal starostou
mûsta a tuto funkci jste za zmínûné sdruÏení
vykonával po dvû volební období aÏ do
roku 2002. Pro mûsto to byl zaãátek období
rozvoje a pro vás jistû úspû‰né období.
„Mûl jsem to ‰tûstí, Ïe jsem mûl nesmírnû
pracovitého místostarostu ZbyÀka Linharta,
‰ikovnou tajemnici, dobr˘ základní kádr
úﬁedníkÛ, nápaditou radu mûsta, po pÛl
roce i dûlné a nekonfliktní zastupitelstvo, jehoÏ nûkteﬁí ãlenové si pﬁestali hrát na vyso-

Pﬁí‰tû pojedou
do divoãiny
V˘pravy za poznáváním pﬁírody, lakros, lukostﬁelba, hod
o‰tûpem, indiánská sauna, rozdûlávání ohnû, v˘roba indiánského obleãení ãi ukázky pﬁípravy pokrmÛ na ohni byly
jednou z mnoha aktivit, které si
pro úãastníky letního indiánského tábora pﬁipravili jeho organizátoﬁi z âSOP Tilia z Krásné
Lípy. Táboru, kter˘ se uskuteãnil
na terénní základnû Buk, se

úãastnilo pûtadvacet dûtí, které
se vedle poznávání pﬁírodního
zpÛsobu indiánského Ïivota bavily i pﬁi klasickém koupání, pﬁi
náv‰tûvû jiﬁetínské ‰toly ãi hornopodluÏské kozí farmy. V pﬁí‰tím
roce by se organizátoﬁi tábora
spoleãnû s dûtmi chtûli vydat
i do odlehlej‰ích ãástí ·luknovského v˘bûÏku , kdyÏ by strávili
t˘den pln˘ zábavy na Klondyku
u Lobendavy.

kou politiku a pochopili, Ïe „zde dole“ to je
o nûãem jiném. Postupnû jsme získali kvalitní
právniãku, vynikajícího zahradníka a dal‰í
kvalitní zamûstnance na TS. Urãili jsme priority a zaãali shánût dotace. Vzpomínám si,
Ïe dotaci na plynofikaci jsme s ministrem
dojednali jednou takhle ve ãtvrtek odpoledne ve v˘tahu na MÎP a to v dobû, kdy
uÏ byla pﬁiklepnuta jinému mûstu.“
6. Pomyslnou starostovskou „‰tafetu“ po vás
pﬁevzal Zbynûk Linhart, dal‰í pﬁedstavitel
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ - jak vnímáte jeho pÛsobení v ãele radnice?
„Bylo to nejlep‰í ﬁe‰ení a on sám dobﬁe ví,
Ïe jsem ho o to Ïádal jiÏ o 4 roky dﬁíve.
Tehdy mnû odpovûdûl, Ïe by rád je‰tû
jedno období poãkal. Zbynûk je muÏ ãinu
v pravém slova smyslu. Pokud jsme se o nûãem bavili a vznikla otázka, nikdy neﬁekl, Ïe
to zjistíme, ale okamÏitû naÏhavil telefon
a zji‰Èoval. A takov˘ je dosud. Pracovit˘
a pln˘ nápadÛ. Je‰tû není ukonãena investice za 165 milionÛ a on uÏ má naplánovanou a rozjetou dal‰í – je‰tû nákladnûj‰í.
Nechci nikoho podceÀovat, ale neumím si
pﬁedstavit na jeho místû nûkoho jiného
z Krásné Lípy. Právem nám ho v okolí závidûjí!“
7. Na závûr mi dovolte nûkolik osobních
dotazÛ – jaké má Mgr. Milan Sudek záliby
a koníãky a jak tráví svÛj voln˘ ãas?
„Nikdy jsem nevûﬁil dÛchodcÛm, Ïe se jim
nedostává ãasu. Teì uÏ ano. Pﬁesto si na
záliby ãas najdu. Je to pﬁedev‰ím zahrádka,
muzika, kutûní, dvakrát t˘dnû mariá‰, kﬁíÏovky a sudoku, fotografování, poãítaã,
dvû vnuãky, ale nûkdy tﬁeba i vaﬁení.“
Dûkuji za rozhovor

5. záﬁí 2006

strana 5

Dﬁevosochaﬁské
sympozium TILIA
opût v Krásné Lípû
Pﬁed dvûma lety se v Krásné
Lípû uskuteãnilo první dﬁevosochaﬁské sympozium TILIA 2004,
které bylo v Krásné Lípû první
svého druhu, a zaloÏilo tak tradici
dﬁevosochaﬁsk˘ch sympozií v na‰em mûstû. Sochy, které v dobû
konání sympozia vznikly, jsou dnes
vystaveny v parku u lva, pﬁed
radnicí, ale i mezi paneláky a na
rÛzn˘ch zelen˘ch plochách
mûsta. I v leto‰ním roce budou
vznikat sochy nové, které zkrá‰lí
na‰e okolí.
Stejnû jako v letech minul˘ch
i letos bude sympozium hostit Terénní základna BUK. Svou úãast
pﬁislíbil Milo‰ ·imek, úãastník z let
minul˘ch, a pak ﬁezbáﬁi zcela
noví, kteﬁí Krásnou Lípu nav‰tíví vÛbec poprvé. Sympozia se ov‰em
mohou zúãastnit i v‰ichni ti, kteﬁí
se s ﬁezbáﬁstvím setkali jen okrajovû nebo vÛbec.
Pﬁijmûte tedy pozvánku na na‰e
dﬁevosochaﬁské symposium a vyrobte v „dílnû pro veﬁejnost“ sochu ãi so‰ku ãi jin˘ v˘robek, kter˘
bude vystaven v okolí TZ BUK

nebo si jej budete moci odnést
domÛ.
Dále je po dobu trvání symposia pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘
program. Budete si moci prohlédnout v˘stavu fotografií a soch,
které vznikly pﬁi minul˘ch roãnících dﬁevosochaﬁského sympozia. Na odpolední hodiny pak
jsou pﬁipraveny pﬁedná‰ky o lidové architektuﬁe a podstávkov˘ch domech Krásnolipska,
stavbû vûdecké stanice na Antarktidû a pﬁírodû národního
parku. Pro tﬁídy Z· pak bude v dopoledních hodinách od pondûlí
do pátku pﬁipraven program
o dﬁevu, lesích a tvorech, které ke
svému Ïivotu potﬁebují strom.
Dﬁevosochaﬁské symposium
TILIA 2006 se uskuteãní ve dnech
10. – 16. záﬁí 2006 na Terénní základnû pro ekologickou v˘chovu
BUK. Více informací na 412 383
113, 603 529 551 nebo tzkrasnybuk@centrum.cz. Hlavním organizátor akce je âesk˘ svaz
ochráncÛ pﬁírody TILIA.
(vik)
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Ochranáﬁsk˘ letní tábor 2006
V leto‰ním roce, stejnû tak jako v roce minulém, strávilo pﬁes 10 lidí se zájmem o pﬁírodu
a její aktivní poznávání a ochranu t˘den na
ochranáﬁském letním táboﬁe 2006. Na tomto
táboﬁe, poﬁádaném âesk˘m svazem
ochráncÛ pﬁírody Tilia a Ekoklubem Ledumka,
se se‰li lidé z Liberce, Litvínova, Krupky, Teplic,
Varnsdorfu a Krásné Lípy, aby blíÏe poznali pﬁírodu ·luknovského v˘bûÏku a nûkteré formy
její ochrany.
Programem tábora bylo poznání oblasti, sevﬁené mezi CHKO LuÏické Hory, NP âeské ·v˘carsko, CHKO Labské Pískovce a státní hranici
s Nûmeckem. Oblasti, která by se dala nazvat bíl˘m místem na mapû ochranáﬁÛ, neboÈ daleko vût‰í zájem profesionálÛ je smûﬁován na velkoplo‰nû chránûná území.
Úãastníci se seznámili s velmi rozmanitou krajinou, kde se stﬁídají kopce a hory s nepﬁístupn˘mi údolíãky, baÏinami, ale i rozlehl˘mi oblastmi polí a luk. Nav‰tívili pﬁírodovûdnû cenné
lokality na ·luknovsku, z nichÏ jmenuji napﬁí-

klad bohat˘ porost rosnatky okrouhlolisté,
území bobra evropského, stanovi‰tû kriticky
ohroÏen˘ch druhÛ obojÏivelníkÛ – blatnice
skvrnité a ãolka velkého. Pozorovali v˘voj
ãolka horského v pﬁírodû, kdy na jedné lokalitû byli zastoupeny nûkteré z jeho v˘vojov˘ch
stádií. Zúãastnili se odchytu netop˘rÛ a mohli
se tak blíÏe seznámit s aktivnû létajícími savci
na‰í pﬁírody. Poznali ale také Ïivot v pﬁírodû
napﬁíklad pﬁi osidlování nov˘ch území, neboÈ

Pﬁíprava rekonstrukce parku
okolo Zámeãku
O úpravû zanedbaného parku ãi zahrady
okolo tzv. Zámeãku se uvaÏuje jiÏ nûkolik let.
Intenzivnûji jsme se tímto úkolem zaãali zab˘vat ve chvíli, kdy se rozebûhla v˘stavba dal‰í
ãásti sportovního areálu âeského ·v˘carska.
Vyvstala tak potﬁeba funkãního oddûlení
parku a sportovního areálu s ohledem na odli‰né poslání tûsnû sousedících ploch.
Park z 2. poloviny 19. století je vlivem dlouhodobé absence odborné údrÏby silnû zanedbán. Vzrostlé, ãasto velmi hodnotné dﬁeviny
jsou znehodnocovány a po‰kozovány podrÛstajícími náletov˘mi dﬁevinami, pÛvodní stavební a terénní prvky jsou poniãeny, vodní
plochy a zaﬁízení dávno neplní pÛvodní
funkci. Park je spoleãnû s domem, kter˘ obklopuje a kter˘ také prochází nároãnou rekonstrukcí, navrÏen k památkové ochranû.

Úãelem zam˘‰lené rekonstrukce je ‰etrná
obnova pÛvodního kompoziãního zámûru
s akcentem na maximální moÏné zachování
pÛvodních vzrostl˘ch dﬁevin a obnova vnitﬁní
náplnû areálu, pﬁedev‰ím vodních ploch
a zaﬁízení. Rekonstrukce parku je pﬁipravována v tûsné spolupráci s Ing. Karlem Hiekem, pﬁedním ãesk˘m dendrologem a znalcem historick˘ch parkÛ a zahrad.
Ing. Karel Hieke je i autorem projektu obnovy mûstské zelenû v Krásné Lípû, pod jeho
vedením byla provedena kompletní obnova
zelenû mûstského hﬁbitova a v souãasnosti se
dokonãuje regenerace zelenû pﬁiléhajícího
13ha mûstského parku.
Pro potﬁeby pﬁipravované rekonstrukce
parku okolo tzv. Zámeãku jiÏ byla zpracována podrobná inventarizace dﬁevin, ze

vaﬁit jsme si museli sami na kamnech v polosrubové kuchyni, myli jsme se v potoce, stahovali dﬁevo z lesa a ﬁezali ho a ‰típali do kamen, veãer sedávali za kamny, hráli na
kytaru, vyprávûli pﬁíbûhy i vlastní záÏitky.
Program nebyl Ïiv jen hodnotami pﬁírodovûdn˘mi, ale i historick˘mi a krajináﬁsk˘mi.
Bûhem tábora jsme podnikli nûkolik vlastivûdn˘ch v˘letÛ a vidûli ml˘nsk˘ kámen z dob poãátkÛ na‰eho osídlení, stanuli na nejsevernûj‰ím patníku âeska a mnoho dal‰ího.
V minulém roce jsme poznali Národní park
âeské ·v˘carsko, v tom leto‰ním území sevﬁené mezi jin˘mi CHKO a NP. V roce následujícím plánuje Ekoklub Ledumka poznat blíÏe
pﬁírodu a krajinu CHKO Jizerské Hory.
Máte-li zájem o ãlenství v Ekoklubu Ledumka ãi úãasti na ochranáﬁském letním táboﬁe, napi‰te na email myotis@email.cz nebo
zavolejte na ãíslo 774 052 604.
Jakub Juda,
vedoucí Ekoklubu Ledumka

které mimo jiné vypl˘vá vysoká sadovnická
a estetická hodnota ﬁady exempláﬁÛ i celého území..
Prvním praktick˘m a viditeln˘m krokem rekonstrukce bude plo‰né odstranûní náletov˘ch dﬁevin tak, aby bylo moÏné posoudit,
nakolik byla po‰kozena pÛvodní kompozice
parku a nûkteré vzrostlé dﬁeviny. Tyto práce
probûhnou je‰tû letos na podzim. AÏ poté
budou zahájeny projekãní práce, a pokud
v‰e pÛjde dle na‰ich pﬁedstav, v prÛbûhu
pﬁí‰tího roku zaÏádáme o dotaci na rekonstrukãní práce z pﬁíslu‰n˘ch evropsk˘ch
fondÛ.
S ohledem na to, Ïe rozloha ﬁe‰eného
území je témûﬁ 2,5 ha, má nespornou ekologickou i historickou hodnotu a nachází se
pﬁímo v centru mûsta, je pozornost, kterou
parku vûnujeme, jistû zaslouÏená, aÈ bude
jeho pﬁí‰tí vyuÏití jakékoli. Ve‰kerá opatﬁení
probíhají ve spolupráci s pracovníky památkové péãe z Ústí nad Labem a Rumburku.
(Jan Koláﬁ)

Inzerce
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Automobilová klasika
v Krásné Lípû

Doubici, Jetﬁichovice a Hﬁensko, kde celá
kolona opût pﬁejela na nûmecké území.
Celé akce se zúãastnilo také nûkolik muzejních exponátÛ na‰eho domácího v˘robce, napﬁíklad závodní vÛz Laurin & Klement 300 z roku 1920, nebo dal‰í závodní
vÛz ·koda 1100 OHC z roku 1957.
V Rallye Sachsen Classic nejde témûﬁ vÛbec o rychlost, ale „pouze“ o pﬁesné projíÏdûní svûteln˘ch závor pﬁi prÛmûrn˘ch rychlostech okolo 35 km/h.
Nad celou rallye pﬁevzal zá‰titu sask˘ ministersk˘ pﬁedseda prof. Georg Milbrandt,
soutûÏe se zúãastnili také zástupci nûkter˘ch evropsk˘ch ‰lechtick˘ch rodÛ, nejstar‰ím vozem ve startovním poli akce byl Renault EF Phaeton z roku 1913 a nejmlad‰í
bylo Laborghini Countach ze sedmdesát˘ch let dvacátého století.

Témûﬁ 4000 nad‰en˘ch divákÛ si 19. srpna
nenechalo ujít pﬁehlídku nûkolika stovek nale‰tûn˘ch veteránÛ na Kﬁinickém námûstí
v Krásné Lípû pﬁi Rallye Sachsen Classic
2006.

Po velmi srdeãném pﬁijetí v na‰em mûstû
v loÀském roce se nûmeãtí a ãe‰tí organizátoﬁi Rallye Sachsen Classic letos rozhodli pro
vítané zpestﬁení závodu, a tak na Kﬁinickém
námûstí uspoﬁádali polední pﬁestávku soutûÏe. Zatímco závodníci bûhem této polední pauzy obûdvali, diváci mûli jedineãnou pﬁíleÏitost k dÛkladné prohlídce v‰ech
zúãastnûn˘ch automobilÛ.

Rallye plná historick˘ch automobilÛ takov˘ch znaãek, jak˘mi jsou napﬁ. Rolls Royce,
Bentley, Mercedes-Benz, Audi, BMW, ale
také ·koda, Tatra, Laurin & Klement nebo
Barkas, Pobûda ãi Îiguli odstartovala ve
ãtvrtek 17. 8. ve Zwickau, „kolébce“ nûmeckého automobilového prÛmyslu

a skonãila v sobotu 19. 8. v DráÏìanech.
Trasa pﬁes území âeské republiky vedla závûreãn˘ den rallye od hranic v nûmeckém
Sohlandu, pﬁes RoÏany, ·luknov, Staré Kﬁeãany, Zahrady a Krásnou Lípu, kde byla zmiÀovaná pﬁestávka, dále pokraãovala pﬁes

Hlavním poﬁadatelem tradiãní rallye je
motoristické vydavatelství Motor Presse
Stuttgart, v âR s organizací pomáhal pﬁekladatel Tomá‰ Salov ve spolupráci s radnicí
v Krásné Lípû.
Organizátoﬁi akce dûkují Mûstskému
úﬁadu Krásná Lípa, místním technick˘m sluÏbám, krásnolipsk˘m hasiãÛm, Policii âR
z Krásné Lípy a referátu Cizinecké policie
z Rumburku, Záchranné sluÏbû, obãerstvení
pana Halíka z Kyjova, ãlenÛm krásnolipského T-klubu a v‰em dal‰ím dobrovolníkÛm, kteﬁí s organizací akce pomáhali.
Zvlá‰tní podûkování patﬁí také pﬁekladateli
Tomá‰ovi Salovovi za realizaci celé „ãeské
ãásti“ akce.
(jf)
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Svût pﬁírody a lidí 2006
Vystoupení populárních No Name, UDG,
Jaroslava Uhlíﬁe nebo program dûtsk˘ch divadel a Václava Upíra Krejãího – to je jen
struãn˘ „v˘tah“ z programu, kter˘ je pﬁipraven v Krásné Lípû v rámci akce Svût pﬁírody
a lidí, která se ve mûstû bude konat od 8.
do 9. záﬁí.
V pátek 8. záﬁí je pﬁipraven bohat˘ program
pro dûti ze základních ‰kol ·luknovského v˘bûÏku, které mohou po cel˘ den soutûÏit
v turnajích s ekologickou tematikou. Od
dvou hodin odpoledne je poté pﬁichystán
hudební program Hodina zpûvu s Jaroslavem Uhlíﬁem, kterého veãer vystﬁídají zmiÀovaní UDG a No Name.
Sobota 9. záﬁí je poté vyhrazena tzv. ekojarmarku, bûhem nûjÏ mohou dûti z mateﬁsk˘ch a základních ‰kol soutûÏit v nejrÛznûj‰ích zábavn˘ch kláních, centrum Krásné
Lípy bude dále plné stánkÛ, atrakcí a rÛzn˘ch divadelních a hudebních vystoupení,
napﬁ. Václava Upíra Krejãího apod.
Celá akce Svût pﬁírody a lidí zavr‰í velké
mnoÏství akcí, které se o leto‰ních prázdninách v Krásné Lípû konaly pod spoleãn˘m
názvem Dny âeského ·v˘carska. Náv‰tûvníci i obyvatelé mûsta tak mohli zaÏít napﬁ.
koncerty Jana Vyãítala, kter˘ nahradil nemocného pÛvodnû ohlá‰eného Franti‰ka
Nedvûda, tû‰it se také mohli na vystoupení
J. A. Náhlovského, ale i na Fe‰áky nebo
YOYO Band. V‰ichni mûli také moÏnost
podnikat zajímavé v˘lety po okolí pﬁi letním
turistickém srazu a mûsto se stalo na jeden
den i centrem veteránÛ pﬁi Rallye Sachsen
Classic.
V‰echny tyto akce doplÀují investiãní projekty krásnolipské radnice a pﬁispívají k naplnûní hesla jejího vedení, které zní: Krásná
Lípa – lep‰í místo pro Ïivot.
(jf)

PROGRAM
Termín: 8. a 9. záﬁí 2006
Motto roku 2006:
„âeské ·v˘carsko dûtem“
Pátek 8. 9. 2006
9.00 – 14.00 Ekologické zápolení ÏákÛ 9. tﬁíd
·luknovského v˘bûÏku pod zá‰titou âSOP Thilia, NPâ· a OPS
â·
14.00 – 16.00 Hudebnû zábavné odpoledne
pro soutûÏící na námûstí s vyhlá‰ením v˘sledkÛ za úãasti Jaroslava Uhlíﬁe a jeho programu
Hodina zpûvu
18.00 – 18.45 Veãerní setkání a poho‰tûní
pﬁátel Krásné Lípy

19.00 – 21.30 Koncert „No Name pro âeské
·v˘carsko“ na námûstí v Krásné Lípû s pﬁedskupinou UDG
(cena 190,- Kã v pﬁedprodeji
a 250,- Kã na místû)
Souãástí koncertu bude:
Pﬁedáni daru 250 000,- Kã domovu pro matky s dûtmi v Jiﬁetínû pod Jedlovou
Pﬁedání v˘tûÏku charitativní
sbírky pravdûpodobnû Kojeneckému ústavu v Rumburku
Pﬁedání 2 ks notebookÛ telesnû postiÏen˘m klukÛm:
Josef Petrovick˘ (dûtská obrna
- spolupracuje na Dâ·)
Mirek Kovaã (vozíãkáﬁ - Krásná
Lípa)
Sobota 9. 9. 2006
9.00 – 17.00 SoutûÏe pro dûti z M· a 1.
stupnû Z· o velk˘ zájezd
9.00 – 17.00 Ekojarmark – pﬁedstavení ekologick˘ch v˘robkÛ, postupÛ,
aktivit a tradiãních v˘rob a postupÛ, ukázky star˘ch ﬁemesel
na PraÏské ulici
(mincíﬁ – v˘roba mincí s logem
akce, koÏené doplÀky, kováﬁ,
umûleck˘ kováﬁ, oplétaná keramika, sláma, su‰iny, ãajovna,
keramika, vy‰ívané doplÀky,
ko‰íky, malované sklo, dﬁevûné
hraãky, s˘rové speciality, kozí
s˘ry, eko v˘robky, bio produkty
a dal‰í)
9.00 – 17.00 V˘stava v kostele „Krásná Lípa
- mûsto pﬁírody a lidí ve fotografiích“
9.00 – 17.00 V˘stava dﬁevosochaﬁského
sympozia Thila 2006 (park
u MûÚ)
9.00 – 17.00 V˘stava modelÛ parních lokomotiv v mûﬁítku 1:40 (námûstí)
9.00 – 17.00 V˘stava dﬁevûn˘ch loutek
arch. Cejnara (námûstí)
9.00 – 17.00 V˘stava MNNF
9.00 – 17.00 Ochutnávka vín
9.00 – 17.00 Prezentace v˘tvorÛ dûtí z DD
·lukovského v˘bûÏku na téma
„âeské ·v˘carsko – mÛj domov“
11.00 – 15.00 Hlavní kulturní program na námûstí
11.00 – 12.00 Marimba Junior Club, 1. pﬁedstavení
12.00 – 13.00 Václav Upír Krejãí – pﬁedstavení pro dûti
13.00 – 14.10 Dûtská diskotéka Mirka Vaise

Hodina zpûvu s Jaroslavem Uhlíﬁem
Slavné a oblíbené dûtské písniãky, jak˘mi
jsou napﬁ. Není nutno, Dûlání, Severní vítr
nebo KdyÏ se zamiluje kÛÀ zazní v pátek 8.
záﬁí od 14 hod. na krásnolipském námûstí.
V rámci akce Svût pﬁírody a lidí zde vystoupí se sv˘m hudebnû zábavn˘m programem populární hudební skladatel Jaroslav
Uhlíﬁ. Cel˘ koncert je zcela zdarma a organi-

zátoﬁi akce zvou v‰echny, kteﬁí si také myslí,
Ïe „nemít prachy - nevadí, nemít kamarády
- vadí,“ aby si pﬁi‰li zazpívat a zaÏít pohodovou atmosféru, která tento program vÏdy
provází.
BliÏ‰í informace o koncertu : www.dnyceskehosvycarska.cz, www.krasnalipa.cz
(jf)

14.10 – 15.00 Marimba Junior Club, 2. pﬁedstavení
15.00 – 15.15 Vyhlá‰ení projektu a pravidel
Dny âeského ·v˘carska 2007
11.00 – 15.00 ZOO Dûãín se pﬁedstavuje –
Dreamnight, dotykovky
10.30 – 10.45 Odhalení pamûtní desky v DD
- sbírka z roku 2005 a MNNF
11.00 - 17.00 V˘lety s prÛvodci do NP – ops
â·
Okruh Kyjovskou skalní stezkou - z Kyjova
cca 3 km, 1,5 h. Na trasu vyjíÏdí autobus: KL
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, z Kyjova vÏdy
v X.15 zpût
Kopec - Zadní Doubice - Horní splav / Obere
Schleuse - Hinterhermsdorf / Slavnost na Weifbergu - Zadní Doubice - Kopec - Mikulá‰ovice, 17 km, s renomovan˘m prÛvodcem,
jízdné na lodiãce v soutûsce Obere Schleuse
3 euro/os. Zaji‰tûní: mal˘m autobusem pro
cca 20 osob - v 11.00 z KL do osady Kopec,
v 17.00 odjezd zpût z Mikulá‰ovic /KL pﬁíjezd
17.30/
Opaãnû nabídka pro Nûmce: odjezd v 11.30
z Kopce, autobus staví ve Vlãí Hoﬁe, KL pﬁíj.
11.50, zpût odj. 16.30, autobus staví ve Vlãí
Hoﬁe, Mikulá‰ovice 17.00 pﬁíjezd (odtud jdou
Nûmci do Hinterhermsdorfu)
V˘hry pro úãastníky soutûÏí:
OkamÏité - sladkosti
Tﬁídní – 9. tﬁídy – 30 vstupenek a koncert
M· a 1. a 2. tﬁídy Z· – zájezd do zábavního
centra v SRN u Lipska

No Name v Krásné Lípû
V pátek 8. záﬁí vystoupí od 19 hodin na krásnolipském námûstí populární slovenská skupina No Name s pﬁedkapelou UDG.
Koncert s názvem No Name âeskému ·v˘carsku je souãástí akce Svût pﬁírody a lidí,
která je jednou z akcí projektu Dny âeského
·v˘carska.
Vstupenky na koncert No Name stojí v pﬁedprodeji 190 a na místû 250 Kã.
Pﬁedprodej vstupenek je zaji‰tûn˘ na Internetov˘ch stránkách: www.ticketart.cz, vstupenky jsou v prodeji také v informaãních stﬁediscích v Krásné Lípû, Rumburku a Varnsdorfu
a v poboãkách cestovních kanceláﬁí CK Pohoda a CK Hu‰áková.
BliÏ‰í informace o koncertu:
www.dnyceskehosvycarska.cz,
www.krasnalipa.cz
(jf)
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3. roãník turnaje
O pohár GPJ
v pláÏovém
volejbalu

Na sídli‰ti u nového domu s peãovatelskou
sluÏbou se dokonãuje nové parkovi‰tû pro
cca 20 automobilÛ.

U nového domu infocentra na námûstí probíhají práce na vrtání devíti vrtÛ hlubok˘ch
sto deset metrÛ, které umoÏní dÛm vytápût
anebo chladit.

Na závûr leto‰ního srazu na‰ich motocyklÛ
âechie-Böhmerland nám pﬁijel zazpívat Josef Zíma a byla to pﬁíjemná hodinka.

Josef Zíma nakonec nejel do domova dÛchodcÛ, ale s obyvateli na‰ich domÛ s peãovatelskou sluÏbou strávil pﬁíjemné poledne.

âeské ·v˘carsko - pro lidi
a pﬁírodu…
Nové turistické orientaãní znaãení v nûkolika
sk˘ch sluÏeb ze spoleãnosti âeské ·v˘carsko.
obcích, prÛvodce po vyhlídkách âeského
Konkrétnû to znamená, Ïe zlep‰í ekoporaden·v˘carska, katalog ubytovatelÛ, ale i ekoposké sluÏby, které jiÏ poskytují na pûti informaãradny, zelen˘ telefon pro poskytování odponích stﬁediscích v regionu, také prostﬁednictvím
vûdí na otázky laické veﬁejnosti jak nakupovat,
telefonu a internetové poradny. Na podzim
bydlet, prát, tﬁídit odpad ‰etrnû k pﬁírodû - to
vytvoﬁí na sv˘ch informaãních stﬁediscích ekov‰e realizuje a pﬁipravuje obecnû prospû‰ná
koutky vybavené informaãními materiály
spoleãnost âeské ·v˘carsko prostﬁednictvím
a vzorky ‰etrn˘ch v˘robkÛ a uskuteãní masivní
fondÛ Evropské unie proto, aby zkvalitnila
informaãní kampaÀ. V rámci projektu prosluÏby náv‰tûvníkÛm a obyvatelÛm v oblasti
bûhne také ﬁada semináﬁÛ a soutûÏí pro veﬁejudrÏitelné spotﬁeby a ‰etrného cestovního runost, ale samozﬁejmû pÛjdeme vzorem i my
chu s maximálním ohledem na zachování
sami a zlep‰íme spotﬁebitelské chování pﬁímo
ãistého Ïivotního prostﬁedí. „Spoleãnost âeské
uvnitﬁ na‰í organizace vãetnû získání environ·v˘carsko se vedle rozvoje cestovního ruchu
mentálního auditu.
v tomto regionu také intenzivnû zapojí v rámci
Dana ·tefánková,
nového projektu UdrÏitelná spotﬁeba v âesâeské ·v˘carsko o. p. s.
kém ·v˘carsku do zkvalitInzerce
nûní poradensk˘ch sluÏeb
v oblasti ochrany spotﬁebiPronajmu objekt v Krásném Buku - velikost cca 500 m 2,
tele,“ ﬁekla Jana Matrková,
samostatn˘ byt 3 + 1, 5 zaﬁízen˘ch dílen, 2 kanceláﬁe.
koordinátora ekoporadenTel.: 603 448 555

Tentokrát kupodivu zázraãnû prozáﬁen˘ sluncem byl v poﬁadí jiÏ tﬁetí roãník turnaje v pláÏovém volejbalu, kter˘ se uskuteãnil za podpory
mûsta Krásná Lípa ve sportovním areálu dne
19. 8. 2006. Pﬁipraveno utkat se o putovní pohár
bylo 11 smí‰en˘ch dvojic z Krásné Lípy, Mikulá‰ovic a Rumburku, které s úsmûvy na tváﬁi a s
pln˘mi silami zaãaly boj o prvenství. Systém hry
byl tentokrát urãován dÛmysln˘m pavoukem,
kdy v˘hra posunovala hráãe dál do bojÛ, pﬁípadná prohra i v opravném kole hráãe ze hry
vyﬁazovala. Zdánlivû rychl˘ prÛbûh hry, kter˘
pavouk nabízel, se v‰ak zvrtnul do opravdu
pﬁekvapivého v˘voje turnaje, kdy nûkteré dvojice postupovaly pomalu pﬁes opravné zápasy
k dal‰ímu stupínku, zatímco jiní hladce pro‰li
a ãekali na své budoucí soupeﬁe. Beach volejbal mûl i své diváky a napínavé finále se odehrálo aÏ v pozdním odpoledni.
Památku v podobû pohárÛ a zápis na putovním poháru získali:
1. Radim ·imek (Lbc) a Katka Marhanová (KL)
Poháry a ceny za dal‰í místa si odnesli:
2. Josef Drobeãek (KL) a Martina Hoffmanová (Rbk)
3. Jiﬁí Podhorsk˘ (KL) a Milu‰ka Podhorská (KL)
„Bramborová medaile“ patﬁila teamu:
4. Miroslav ·ediv˘ (KL) a Dá‰a Koubská
(KL)
Novinkou turnaje bylo ocenûní nejlep‰ího
hráãe turnaje, kter˘ si odnesl domÛ originální
pohár. Letos ho po zásluze získala Míla
Podhorská za velmi obûtavé v˘kony.
Je tﬁeba také podûkovat sponzorÛm ,kter˘mi byli: D¤EVOV¯ROBA Petr Hodboì Vlãí
Hora, DLAÎBY A OBKLADY Stanislav Bolek a Josef Chudoba, TIPSPORT Krásná Lípa.
V neposlední ﬁadû patﬁí dík také mûstu
Krásná Lípa, které poskytlo zázemí v podobû
pláÏového kurtu, a obsluze areálu, která se
o nás v‰echny dobﬁe starala.
Pﬁání, aby se tento turnaj zaãal dostávat do
povûdomí veﬁejnosti, se zaãíná pomalu naplÀovat, a my vûﬁíme, Ïe pﬁí‰tí roãník bude mít nejménû stejnû úãastníkÛ a dobﬁe zvládnutou organizaci, jak jiÏ k turnaji firmy GPJ Tomá‰ Jakl patﬁí.
Dûkujeme za pûkné sportovní záÏitky.
Za úãastníky turnaje napsala D. Lehoczká

Vítûzové turnaje Katka Marhanová a Radim
·imek.
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