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(J. Koláﬁ)

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
Pﬁí‰tí ãíslo
Vik˘ﬁe
KRÁSNÉ
LÍPY vyjde
v úter˘
ﬁíjna
Termín:
20. a17.
21. října
2006
VOLBY PROBÍHAJÍ (OBDOBNĚ JAKO TY PŘEDCHOZÍ)
Okrsky č. 1 – 4 jsou v Základní škole
Okrsek č. 5 je ve Vlčí Hoře (čajovna)
Volí se v pátek 20. 10. od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 21. 10. od 8.00 do 14.00 hodin

Pﬁedvolební sliby
nás vyjdou
draho … !
Pﬁed pár mûsíci jsem mûl moÏnost mluvit
chvíli v klidu s Milo‰em Zemanem. O aktivitách na‰eho mûsta v realizaci nejrÛznûj‰ích
investiãních i neinvestiãních projektÛ a vysoce nadprÛmûrném zamûstnávání nûkter˘ch cílov˘ch skupin jiÏ trochu vûdûl od na‰eho spoleãného pﬁítele. ¤íkal jsem mu, Ïe
by bylo potﬁeba, aby vláda dala daleko
více úãelovû vázan˘ch penûz obcím na
zamûstnávání nezamûstnan˘ch a ulehãila
obecnû zamûstnávání lidí (ostatnû jak také
v‰echny vlády proklamují). Vût‰ina lidí potﬁebuje pﬁedev‰ím pﬁimûﬁenou práci za rozumn˘ v˘dûlek. Ne prioritnû dostávat jen
jakési „sociální“ dávky, ãi spí‰e „sociální“
dáreãky pro vyvolené. Rodit dûti pro peníze je katastrofou. K mému údivu jsme se
na vût‰inû souvisejících názorÛ shodli. MysVlel
souvislosti
s naučnou
stezkou
se opravila
kaplička
jsem, Ïe
ta shoda
nebyla
od pana
Zeamana
křížek na
Sněžné.
tak
úplnû upﬁímná. Vyvedl mû v‰ak
z toho podezﬁení pﬁedminul˘ t˘den, kdyÏ
pro noviny ﬁekl, Ïe ﬁada tzv. sociálních v˘dajÛ státu, zvlá‰tû tûch narychlo pﬁijat˘ch
pﬁed volbami, je zhovadilost a Ïe pﬁedvolební rozdávání bylo nadbyteãné a bude
nás v‰echny stát dal‰ích 50 miliard dluhÛ.
Co by za to bylo uÏiteãn˘ch vûcí … ! AlespoÀ nûkdo, kdo má makroekonomick˘
pﬁehled ﬁekne, jak se vûci mají.
·koda, Ïe aÏ tehdy, kdyÏ si pravdu mÛÏe
dovolit a nejde mu aktuálnû jen o hlasy
voliãÛ.
(Zbynûk Linhart)
Z kina se stal útulný kulturní dům.

Nové komunikace v Krásné Lípû
Nová síÈ kvalitních komunikací zaãne zanedlouho slouÏit obyvatelÛm a náv‰tûvníkÛm
Krásné Lípy. PﬁibliÏnû tﬁi kilometry asfaltov˘ch
silnic budou slouÏit nejen chodcÛm a cyklistÛm, ale napﬁíklad také stále oblíbenûj‰ímu
jeÏdûní na koleãkov˘ch bruslích. Centrem
dobn˘ dal‰ím dvou, v mûstském parku a ve
nov˘ch "silniãek" se stane tzv. komunikaãní
Sportovním areálu âeského ·v˘carska. Nové
kﬁíÏ u nedávno zrevitalizovaného rybníka
cyklostezky vedou právû od tohoto areálu
Cimrák, kde se v‰echny zmiÀované komunik fotbalovému hﬁi‰ti a od nyní rekonstruovaStav mnoha
objektů
v tomto místě
se za
poslední
čtyři rokyného
zásadním
způsobemCentra
změnil, nově
opravený
Cimrám,
kace
"scházejí."
Souãástí
tohoto
"kﬁíÏe"
je také
budoucího
sluÏeb
v blízkosti
nákino uvnitř
i vně,
tělocvična.
Nově vyrostlaltán,
sportovní
areál, křižovatka
nad"v˘padovku"
kinem, v zemi na
je nová
kanalizace a vozcela
nov˘
velk˘
odpoãinkov˘
pomûstí aÏ na
Prahu.
dovod, staví se amﬁteátr.

Jedna ãást nové stezky vede od Cimráku
k Centru sluÏeb (domu chovatelÛ) a vyústí na
Za Cimrákem při cestě do městského parku bude pěknámûstí.
né odpočinkové místo s altánem

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner
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SOUVISLOSTI – pokračování rozhovoru se starostou Zbyňkem Linhartem – 5. část
Mluví se o velkých možnostech čerpání z evropských fondů, ale ve
skutečnosti se zároveň říká, že se nečerpá. Jak je to?
„ Obojí je pravda. Česká vláda však domluvila zvláštní podmínky. A pak
celou tu administrativu na naší straně ohromně opozdila a zbytečně
zkomplikovala. Výsledkem je, že naše republika fakticky do EU více přispívá, než z ní čerpá. To je fakt neuvěřitelné. Naše město má v posledních letech vždy projekty připravené dopředu a naučili jsme se dobře
zpracovat veškerou tu náročnou administrativu a přípravu. Proto jsme
mezi nejúspěšnějšími v republice. A to nejen pokud jde o investiční
projekty. Naše o. p. s. České Švýcarsko má řadu i velkých evropských
dotací na cestovní ruch, propagaci a rozvoj. Získali jsme i dotaci ze Světového fondu životního prostředí při OSN. Jako město máme i jeden
z největších neinvestičních projektů v rámci Evropského sociálního fondu – Komunitní centrum Českého Švýcarska.“

V rekonstruovaném továrním objektu je vedle solária, ﬁtnes, kluboven a masérny již i funkční sauna.

Naučná stezka nás zavede k velmi
zajímavým místům .

A investiční projekt Centrum Českého Švýcarska I ? Jak pokračuje?
„Letos budou z hlediska stavebního dokončeny čtyři projekty z pěti.
Naučnou stezku jsme otevřeli před dvěma měsíci, sportovní areál otevíráme po částech. Bude dokončen za měsíc přístavbou tělocvičny, kde
bude veškeré zázemí pro celý areál.
Síť cyklostezek bude dokončena prakticky do konce října. Centrum služeb – bývalý dům chovatelů - bude hotovo do konce listopadu. Pak ještě vše dovybavit a potom zprovoznit. Poslední stavbou je Dům Českého
Švýcarska na náměstí (infocentrum). Bude dokončen v jarních měsících
a zbude jej vybavit, vytvořit velkou expozici a dokončit digitální kino
v suterénu. V té době by měl být hotov minimálně první ﬁlm o Českém
Švýcarsku.“
Ten dům je ale trochu „zbytná“ věc, nedá se to říci?

Dům Českého Švýcarska bude jednou z nejmodernějších budov v regionu.
Vytápí a chladí jej devět 110 metrových vrtů, bude v něm mj. digitální videosál, expozice Českého Švýcarska, učebny, ubytovna, infocentrum.
„Především to je náš dům, dům města. S národním parkem nemá moc
společného, hlavně ten přívlastek. Region Českého Švýcarska je daleko
širší a také starší pojem. Stavíme ho my a ve výsledku nás téměř nic nebude stát. Získáme tím velmi moderní, nový, výkonnými technologiemi
vybavený dům k mnoha aktivitám. To kdyby šlo jen o hodnoty a peníze.
Těch padesát milionů jsme získali a budou naše a bude na nás, jak s ním
naložíme. Stejně je to s ostatními stavbami. Mají hodnotu, jsou naším
majetkem a nikdo je odtud neodnese. Nanejvýš by je mohl někdo v budoucnosti opět hloupě prodat …“

Rekonstrukci továrního objektu (dříve „dům chovatelů“) doprovází i úpravy
okolí. Terasa v zadní části bude u cyklostezky směřující až na náměstí.

Je nutné zamezit plýtvání a lépe hospodařit, můžeme se dočíst na nějakém letáku. Jak hospodaříme?
„Myslím, že dost dobře. To, co citujete, jsou jen hesla, která mají nějak
zaujmout. Přestože jsme realizovali tolik staveb, nepotřebovali jsme
žádný úvěr na spoluﬁnancování. Jen ten na překlenutí, než nám proplatí zpětně podíly z evropských fondů. Na účtech teď máme zhruba
23 milionů, během několika dnů nám mají proplatit dalších 26 milionů
Kč jako námi proinvestovaný podíl z fondů EU v nákladech projektu
Centra ČŠ. Patnáct milionů vrátíme České spořitelně po měsíční překlenovací půjčce, ostatní je naše. Nebývá ani zvykem, že ve volebním
roce zbývá v rozpočtu rezerva na příští období zhruba 13 mil. Kč. A řada
dalších investic, na které jsou v rozpočtu peníze v plné částce, probíhá
či se ještě započne. Například autobusové nádraží, přístavba bufetu ve
sportovním areálu či větší nákupy.“

17. října 2006
Není nevýhodou být starostou bez politické
příslušnosti?
„Řekl bych, že o tom to vůbec není. Naopak. Nepotřebuji, aby mi nějaký spolustraník radil, kdo by
měl získat jakou zakázku a co máme dělat. Znám
se s potřebnými politiky napříč politickými stra-
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POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY KANALIZAČNÍHO ŘADU
Projekty, rozpočty a stavební povolení na rozšíření kanalizační řadu a vodovodní sítě včetně přípojek jsou již dlouho připraveny. Město nechalo vyprojektovat a vyřídit stavební povolení i na neveřejné, soukromé části přípojek pro všechny dotčené objekty. Stavba je součástí společného projektu
osmi obcí na Šluknovsku za tři čtvrtě miliardy korun a dokumentace leží už rok v Bruselu bez jediné
odpovědi. Bruselskou administrativu totiž žádný předpis k ničemu nenutí, ani k odpovědi, byť třeba
zamítavé. Tento stav však není pro město nevýhodný, neboť si tak alespoň může v příštím roce požádat o dotaci v rámci nového plánovacího období do národních programů. Tam by měla být větší
míra podpory – až 85 % - a součástí dotace je i výměna či výstavba vodovodů. „Zatím nechceme
v těch předpokládaných ulicích dělat žádné větší opravy komunikací, až do položení sítí. Snad je to
vzhledem k nákladům pochopitelné a ještě chvíli to vydržíme,“ doplňuje starosta Linhart.
(vik)

Stromy u nás sázíme ve velkém, někdy pomůže
i člen Vlády ČR, zde Petr Gandalovič, jindy Libor
Ambrozek či Cyril Svoboda.
nami. Musím jen dát občas trochu stranou své
osobní postoje. S některými ministry jsem nebo
jsem byl ve správní radě nadačního fondu Most
naděje a naší obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Dá se říci, že např. v osobách Petra
Gandaloviče, Libora Ambrozka či Cyrila Svobody
mám i své přátele. Jan Stráský a Tomáš Ježek jsou
také lidmi, na které se mohu obrátit a kteří nám
několikrát významně pomohli. A máme ještě jednoho partnera, přítele a podporovatele. Jednoho
z nejbohatších lidí v zemi, předního a vlivného
průmyslníka, Antonína Koláčka. Bez jeho pomoci
bychom dosáhli daleko míň.
Máme u nás ve městě především dost aktivních
lidí v nejrůznějších oborech a aktivitách a společně s nimi se daří mnohé. Nehledě na politickou
příslušnost či názory.“
(vik)

Splnili jsme v předstihu přísné normy EU, v Krásném Buku je nové čistírna odpadních vod, kanalizace, vodovody a navrch nové komunikace jsou ve velké části města.

JE DOKONČENÁ REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
Po devíti měsících práce a mnoha letech dohadů, jestli tělocvična
a pozemky patří státu, městu, či tělovýchově, je to konečně tady:
Objekt, který byl po mnoho let v doslova katastrofálním stavu a tělocvičnou se dal nazývat jen s notnou nadsázkou, je téměř k nepoznání. Město získalo nemovitost do svého vlastnictví teprve v roce
2004, když si ji předtím od státu alespoň pronajalo, aby zde mohlo
vybudovat novou kotelnu, topení a provést nejnutnější opravy. Celková rekonstrukce, která začala v lednu letošního roku, byla jednou
ze součástí velkého projektu Centrum Českého Švýcarska I, projekt
a stavební povolení byly však hotové už dávno. Krásnolipští sportovci
mohou být hrdi na svůj nový stánek, který spolu s celým areálem jistě
přinese zcela novou kvalitu do zdejšího bohatého sportovního živo-

STUDÁNKA VERONIKA

Před mnoha lety Klub českých turistů Krásná
Lípa obnovil studánku Veronika na úpatí Vlčí
hory. Letos se pramen dočkal obnovení původního vzhledu. Studánka byla rozebrána
a čedičové sloupce sestaveny podle dobové fotograﬁe. Návštěvníkům zde také začalo
sloužit nové zastřešené sezení.

Sportovní areál slouží dospělým i dětem stejně jako kino.
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NOVÉ GARÁŽE V AREÁLU
TECHNICKÝCH SLUŽEB

Nová trojgaráž rozšíří zázemí pro techniku
Rychlým tempem roste stavba nových garáží v areálu technických služeb města. Za
vydatné pomoci klientů Komunitního centra, kteří si zde v rámci rekvaliﬁkačního kurzu
osvojují praktické zkušenosti, je dokončována hrubá stavba objektu. V nastávajících
týdnech bude osazen krov (řezivo je z podstatné části z vlastních zdrojů – odtěžené
stromy v městském parku, ve sportovním
areálu atd.) a následně bude instalována
i střešní krytina a klempířské prvky. Vnitřní
omítky opět poslouží jako výukový program pro klienty KC. Budované prostory budou využity především ke garážování techniky, nových, letos zakoupených traktorů
a nového dodávkového vozidla. Ze dvora
tak budou moci postupně zmizet staré ocelokůlny a různé nevzhledné přístavky.
Pro příští rok je plánována rekonstrukce
omítky hlavní budovy, do které se opět zapojí klienti KCČŠ, a sídlo jednoho z pracovišť městského úřadu tak získá odpovídající
vzhled.

VÍTE, KDE JE
PODZIM ŠŤASTNÝ?
Víte, kde je podzim šťastný? Víte, kde je ticho
doma? Víte, kde podzim kvete? České Švýcarsko - jen víkend nestačí…To jsou slogany
provázející propagační kampaň regionu České
Švýcarsko po celé naší republice od poloviny
září až do konce října, kterou díky prostředkům
z Evropské unie koordinuje obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko z Krásné Lípy. Cílem této propagační kampaně je podpořit zájem o destinaci České Švýcarsko a přesvědčit
turisty k návštěvě regionu v podzimních měsících, a to na dobu delší než jen víkend.
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SILNICE DO ZAHRAD A VLČÍ HORY
SE BUDE OPRAVOVAT
Stav krajských komunikací na území našeho města je i po jarních opravách nedobrý, v některých
úsecích až kritický. Celoplošné opravy ve směru na Rybniště, do Rumburka a do Zahrad situaci trochu vylepšily. Nicméně do ideálního stavu je ještě daleko. Velmi problematická je nadále
spojnice Krásné Lípy s Kyjovem, dalším bolavým místem je havarijní stav spojky na Sněžnou od
autobusové zastávky ke kapličce. Průjezdná komunikace Vlčí Horou je také silně poškozena, především na vjezdu ze Zahrad. Samostatnou kapitolou je pak doprovodná zeleň – staré nemocné,
zanedbané aleje, které bezprostředně ohrožují provoz.
Starosta města v této věci opakovaně intervenoval u hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce,
jednal s příslušnými krajskými zastupiteli, naposledy s radním pro dopravu s Milanem Francem
a Robertem Šatníkem - všechny tyto komunikace jsou totiž majetkem kraje. Starosta důrazně
požadoval urychlenou opravu kritických úseků, ale především přijetí takových koncepčních
opatření, aby se tato situace každoročně neopakovala.
Na jednání, které proběhlo 10. října, bylo přislíbeno, že ještě v letošním roce dojde k opravě
dalšího úseku na komunikaci z Krásného Buku do Zahrad (mělo by se navázat na nedávno dokončenou část) a nejhorší části na Vlčí Hoře, v aleji pod bývalým vojenským útvarem. Do plánu
oprav na příští rok se podařilo prosadit opravu komunikace do Kyjova. Budou na ni vyčleněny 3
miliony korun. Stejná částka pak bude uvolněna i v roce následujícím. Věřme, že v rámci schvalování krajského rozpočtu nedojde k zásadním změnám a sliby dojdou naplnění.
(vik)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA
Zcela zásadní změnou v minulém volebním období prošlo v Krásné Lípě školství. S účinností od
1. 1. 2003 vznikla ve městě nová příspěvková organizace, Základní škola Krásná Lípa (dále jen ZŠ).
Součástí této příspěvkové organizace je základní škola, školní družina, školní jídelna a obě mateřské školy.
Od svého vzniku dokázala ZŠ pod novým vedením úspěšně realizovat mnoho vzdělávacích,
kulturních i sportovních a společenských projektů. Z různých grantových a dotačních programů
(Ústecký kraj, Euroregion Nisa, Česko–německý
fond budoucnosti, Most naděje) se podařilo
získat ﬁnanční prostředky, které byly využity na
modernizaci stávajících a vznik nových učeben
(např. nová učebna informatiky s moderním PC
vybavením a interaktivní tabulí) a realizaci tzv.
Nová digitální učebna přivítala žáky po letoš- projektových týdnů, mezinárodních setkávání
ních prázdninách.
apod. ZŠ získala jako jedna z mála v ČR prestižní titul Ekoškola a nyní usiluje o rozšíření tohoto označení na ještě prestižnější, mezinárodní Eco
Schools.
Budoucí rozvoj školy je podle slov její ředitelky
RNDr. Ivany Preyové zajištěn i díky připraveným investičním projektům. „Ve spolupráci s městem plánujeme
rozsáhlou rekonstrukci školy včetně výstavby nové auly
a moderní sportovní haly. S pomocí různých dotačních
titulů pracujeme i na projektu výstavby nových učeben v podkroví naší budovy, chystáme opravu střechy
a mnoho dalších stavebních úprav jak v samotné škole,
tak i v našich ostatních zařízeních,“ říká ředitelka školy.
Součástí života školy se staly akce, pořádané nejen pro
děti, ale i jejich rodiče a veřejnost, a to ve spolupráci
s občanským sdružením Rodiče pro školu, krásnolipskými hasiči i radnicí. Jednou z posledních takových
Ve škole to žije i v sobotu – do soutěží se
povedených akcí bylo zářijové Loučení s prázdninami zapojují i rodiče.
za účasti více než 350 dětí a dospělých, kteří společně
soutěžili v různých „vážných i nevážných“ disciplínách.
A na závěr je zde ještě pozvánka od všech dětí ZŠ i MŠ na první školní adventní trhy, které se budou konat 1. prosince.
(vik)
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TIPY NA VÝLET
Posezení u rozhledny na Vlčí hoře. V létě dosloužily staré lavičky u rozhledny na Vlčí hoře.
V těchto dnech se pracuje na jejich výměně tak,
aby v příští turistické sezóně mohly opět sloužit.
Jejich výměnu pro město zajišťuje KČT Krásná
Lípa, který také spravuje rozhlednu.
Altánek u nádrže ve Vlčí Hoře. U nádrže, která
slouží ve Vlčí Hoře ke koupání, město vybudovalo nový altán. Mohou se zde konat např. malá
kytarová vystoupení s tím, že se diváci pohodlně rozloží na trávníku. Zastřešené sezení vzniklo
také v parčíku u autobusové zastávky.
Geologická mapa v Zahradách. Po letech se
dočkala celkové rekonstrukce geologická mapa,
kterou v Zahradech postavil před 70 lety Rudolf
Kögler. Mapa byla odborníky očištěna, části
s uvolněnými horninami byly opraveny, vybudováno bylo také její odvodnění a celá plocha byla
napuštěna ochrannou vrstvou. Práce vedl MgA.
Brabec, dohled vykonával pan Schnittner. Geologická mapa je kulturní památkou.
Expozice o podstávkových domech v muzeu
Českého Švýcarska. Přestože je muzeum Českého Švýcarska v nejstarším domě na náměstí
soukromé, město po dohodě s majiteli zajišťuje
jeho provoz. Nataša Belisová spolu s pracovnicemi muzea připravila novou expozici o podstáv-
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kových domech. Muzeum lze navštívit zhruba
do poloviny října.
Nová vyhlídka na Kamenné Horce. Krásný výhled na Jedlovou i celé Lužické hory je z nové
vyhlídky na Kamenné Horce. Nachází se zde informační panel Köglerovy naučné stezky, lavička
a panoramatický panel s pojmenováním nejvýznamnějších vrcholů.
Bezpečněji k Vinnému sklepu v Kyjovském
údolí. V zimě k zamrzlému Vinnému sklepu na
Křinici návštěvníci slézali po zledovatělém svahu, doslova každý strom byl dobrý k zachycení.
Město nechalo k tomuto navštěvovanému místu
postavit nové kovové schodiště. Řešení výstupu
by si v budoucnu zasloužila také Jeskyně víl.
Schody na zříceninu hradu Krásný Buk. V roce
2005 provedl Národní památkový ústav pod
vedením Františka Gabriela na zřícenině hradu
v Krásném Buku archeologický výzkum, v jehož
rámci byl také opraven kamenný základ bývalé
věže. Lesy ČR přispěly novým zastřešeným sezením. V letošním roce pak město vybudovalo
jednoduché schodiště k vrcholu, aby se zamezilo dalšímu sesuvu zeminy při dobývání vrcholu
hradu návštěvníky.
Žlutá stezka přes Kyjovský hrádek. Hned za
bývalou kyjovskou školou, dnes penzionem
Petra, si můžete vyzkoušet bosou nohou hma-

S T-KLUBEM ZA 50 KČ
DO BABYLONU
V neděli 1. října uspořádal nízkoprahový krásnolipský T-klub společně
se ZŠ Krásná Lípa celodenní výlet do libereckého Centra Babylon. Šlo
o čtyři hodiny vodního
„řádění“v aquaparku, výborné, téměř nekonečné
pohoštění formou švédských stolů se šesti druhy hlavních jídel, množstvím příloh, nápoji, salátovými mísami i zmrzlinou a závěrečnou dvouhodinovou prohlídku interaktivního muzea poznávání. Díky kombinaci dotačních příspěvků od
liberecké Nadace Euronisa, u které jsme uspěli s projektem „S T-klubem
za poznáním“ a Nadace Škola hrou, která pomáhá s pobyty dětských
skupin v Babylonu a také díky úspěšné spolupráci T-klubu, krásnolipské
ZŠ a radnice jsme mohli výlet v celkové hodnotě téměř 500 Kč na jednoho účastníka nabídnout dětem za přijatelných 50 Kč. Zejména tato
atraktivní cena přispěla k tomu, že vlak do Liberce byl téměř celý „náš,“
protože na výlet vyrazilo třicet dětí.
Všem výše zmíněným institucím děkuji za podporu, dětem za účast
a manželům Hankovým ze Zátiší za spolupráci a pomoc.
(Jan Fiala, T-klub Krásná Lípa)

tovou stezku pro chodidla. Zkuste přivřít oči
a rozpoznat, po čem se procházíte. Dále, cestou
ke Kyjovskému hrádku, pak najdete opravená
zábradlí a nové lávky. Než sejdete do Kyjovského
údolí, můžete se nasvačit v novém zastřešeném
sezení. Městu při obnově velkou měrou pomohl
místní Klub českých turistů, který některé práce
v těžkém terénu včetně vynesení materiálu na
vrcholy i odnos starých prvků zajistil. Trasa leží
na území národního parku a i pracovníkům jeho
správy patří poděkování za pomoc a vstřícné
jednání.
Obnovené studánky. Řada míst se studánkami,
u kterých se turista může osvěžit, byla obnovena.
Zastřešen byl Englův pramen, ke kterému dnes
vede nový haťový chodník. Novou stříšku má
také studánka ve Vlčí Hoře, ke které můžete sejít
po dubových schodech. Obnovu třetí studánky
u Loužilačky provedly na svůj náklad Lesy ČR.
Z Kamenné horky na Vápenku. Pokud se půjdete projít po nenáročné cestě z Kamenné Horky
na Vápenku, můžete si prohlédnou obří knihu
s dřevěnými listy. Na otočení jednotlivých listů
je potřeba trocha síly a šikovnosti. V knize jsou
vyobrazeny rostliny, které se můžete učit poznávat. Dále si u Loužilačky můžete zahrát na lesní
xylofon a nebo si prohlédnout maketu milíře.
Zkratkou můžete přejít na Míškův vrch, kde si na
kmenech stromů mžete spočítat jak dlouho rostly. Značená cesta vede kolem lomu u Vápanky.

DĚTI, KTERÉ NA JAŘE POJEDOU NA ZÁJEZD
DO ZÁBAVNÍHO PARKU V LIPSKU.

První zářijovou sobotu se v Krásné Lípě při Dnech Českého Švýcarska soutěžilo o zájezd do zábavního parku v Lipsku. Soutěží se zúčastnilo přes tisíc
dětí z Mateřských škol a 1. a 2. tříd ZŠ Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Zde jsou jména těch, kteří vyhráli.
2. třída za ZŠ Dolní Podluží – 580 bodů, MŠ Smetanova ulice Krásná Lípa
– 667 bodů, Jára Michalcová (Děčín), Kryštof Řebíček (Česká Lípa), Matěj
Zelený (Krásná Lípa), Marek Dibelka (Šluknov), Eugen Pantilimon (Děčín),
Karolína Ferencová (Krásná Lípa), Lucie Štorková (Krásná Lípa), Martina
Hučková (Krásná Lípa) a Šárka Petrovická (Děčín).
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OBJEKTŮ BEZ TVÁŘĚ JE VŠUDE DOST...
Svět barev a materiálů jí je velmi blízký, Krásnou Lípu vnímá jako město starých krásných
průmyslových staveb a po jasném zadání úkolu očekává důvěru investora.
S výsledky její práce budeme mít možnost se opět brzy seznámit. Ta je zatím schovaná za
zdmi rekonstruované stavby bývalého tzv. domu chovatelů, kde v tuto chvíli probíhají dokončovací práce. Ing. arch. Eva Cerhová je jedním z tvůrců podílejících se na realizaci projektu Krásná Lípa – centrum Českého Švýcarska I.
Potkáváme se opakovaně na stavbách, které
město Krásná Lípa v posledních letech realizuje.
Zabýváte se především interiérovou architekturou. Vnitřní prostory krásnolipského kina nebo
obřadní síň radnice jsou řešeny dle vašich návrhů,
vše je řešeno do posledního detailu. Setkává se
vždy vaše původní představa s konečným vyzněním díla?
„Svojí představu začínám mít už jak se o předmětu
zakázky začne mluvit. V duchu ji vidím celou v konečné podobě. Této představě se snažím návrhem
přiblížit. Pak ji ale zpravidla musím celou změnit,
většinou právě kvůli ﬁnančnímu omezení. Funkce
a provoz musím respektovat, návrhy interiérů nejsou volná tvorba. Jinak mě ale město Krásná Lípa
v osobách jeho dnešních představitelů neomezují
v nápadech. Nakonec se alespoň v dotvoření detailů k představě částečně vrátím.“
Je běžné, že se architekt přímo podílí, ve vašem
případě doslova vlastníma rukama, i na konečné
realizaci díla? Dotváříte fotograﬁe, paspartujete
obrázky, instalujete doplňky...
„Běžné to není. Ale já zase nenavrhuji stavební
a konstrukční řešení objektu. Přicházím po něm
a stavbu jen dotvářím. Svět barev a materiálů je
mi nejbližší a cítím se v něm nejlépe. Dává mi pocit radosti. Zmíněné detaily mohu dodělat podle
svého, protože právě tato část tvorby interiéru je
těžko sdělitelná jiné osobě, aby byla realizována jiným člověkem nebo ﬁrmou. Je to rychlejší a ráda se
vlastníma rukama podílím na výsledku.
Uspokojení z práce mi přináší vidět byť i malý prostor realizovaný do konce podle mého návrhu. Mezi
takové počítám např. informační místnosti NP ČŠ
v jednotlivých obcích apod.“
Z vaší současné práce na rekonstrukci historické
tovární budovy, kde vzniká Centrum služeb, je cítit maximální snaha o zachování jakéhosi „génia
loci“- ducha místa i určitý respekt k práci předků. Jak se daří prolínání moderního se starým?
Je snadné nacházet kompromisy mezi chtěným
a možným?
„Říkám mu pracovně„Dům volného času – továrna“,
protože se pro volnočasové aktivity a ne pro služby
přestavuje. Technické obtíže já nevnímám, protože
jak jsem řekla výše, moje práce nastupuje po jejich
vyřešení. Mým úkolem je mu dát styl, tvář a zabydlet ho. Částečně zachovat původní vzhled fabriky je
jen nápad. Vnitřní dispozice to již nedovolí vůbec.
Ta budova tu stojí desetiletí a její tvar je vžitý. Rekonstruovaných objektů bez tváře je všude dost.
Právě Krásná Lípa je město starých krásných prů-

myslových staveb, které by stálo zato opravit do
původní podoby. Tvoří jistou výjimečnost města
oproti ostatním sídlům.“
Zároveň vás čeká práce na interiérech největší
stavby projektu Centra Českého Švýcarska – na
tzv. Infocentru. To je zbrusu nová budova přímo
na náměstí. Co je větší výzvou pro architekta
– nový dům, či rekonstruovaný starý se spoustou
omezení?
„Nový dům mě omezuje stejně jako starý. Stejně
i tento jsem stavebně ani konstrukčně neřešila já.
Jen musím vymyslet a navrhnout, co se bude hodit za materiály k starému a co k novostavbě. Je to
ale velice subjektivní pohled a nemusí být úplně
v souladu s obecným vkusem a názorem, jak laiků,
tak kolegů architektů. Je to tedy výzva, když to tak
nazýváte, úplně rovnocenná. Vnitřní prostory Infocentra ale budou asi pro veřejnost atraktivnější, už
jen svojí velikostí a náplní, než interiéry ve vedlejší
„ továrně“.“
Vztah investora - klienta a architekta je možná
nejdůležitější faktor pro konečný výsledek investice. Máte ráda tzv. volnou ruku nebo upřednostňujete jasný názor, určitou interakci, postupné
dobírání se výsledku?
„Vztah investora a architekta je důležitý na začátku
spolupráce. Musí nastat soulad názorů na budoucí
dílo. Pak za nejdůležitější považuji shodu s realizátorem a jeho ochotu a stejný pohled na kvalitu
prováděných prací. Což se zdá samozřejmé, ale
vždycky není. Protože v konečném výsledku naše
vztahy nikoho nezajímají. Je viděno dílo, do kterého
se spolupráce promítla – celek, funkčnost, řemeslné
provedení, dokončenost detailů atd.
Samozřejmě, že práce v tvůrčím nekomplikovaném vztahu je ideální. Podle mého názoru a k mé
spokojenosti, zatím v takovém pracujeme. Mám
ráda volnou ruku po jasném zadání a to mi město
poskytuje.“
V minulosti bývalo běžné, že architekt stavbu řešil do posledního detailu. Od založení stavby až
třeba po design kličky u okna. Dnes je běžnější
užší specializace. Není to přeci jen škoda? Umí to
vůbec ještě dnes architekti, nebo jen nejsou příležitosti?
„Architektura je velice široký obor a není dost možné, aby dům v dnešní době vytvořil jen jeden člověk.
Někteří to určitě umí, ale mají většinou krátký čas
na projektování. Proto pracují v týmech specialistů
- stavby jsou složitější a výstavba rychlejší.Velice záleží na velikosti úkolu. U malých staveb lze vypraco-

vat projekt samostatně – např. u rodinných domků.
Musí ale dojít k úplné oboustranné důvěře a souznění mezi zadavatelem a architektem. Vymyslet krásný
tvar kliky a podobných prvků, je stejně pracné jako
vyprojektovat základy. Investorů, kteří si mohou dovolit takový luxus a objednat vše, je jen málo.“
Děkuji za rozhovor. Jan Kolář

RŮZNÉ
A POZVÁNKY
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. V sobotu
21.10. se v krásnolipském sportovním areálu
uskuteční Mistrovství ČR v řeckořímském zápasu mladších žáků a žákyň.
DEN STROMŮ. Město Krásná Lípa ve spolupráci
s ČSOP Tilia bude v pátek 27. října od 15 hodin
vysazovat alej čtyřiceti javorů na Kamenné Horce. Všichni ti, kteří chtějí společně s nimi vysazováním nových stromků oslavit světový Den
stromů jsou zváni.
BURZA ŠKOL. Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání pobočky Úřadu
práce v Rumburku ve dnech 7. a 8. listopadu
v Domě kultury v Rumburku pořádá 11. ročník
propagační výstavy Vzdělávání 2007 – 2008.
Prezentace středních škol a středních odborných učilišť je určena především žákům, kteří
končí povinnou devítiletou školní docházku
a jejich rodičům. Získáte tu informace přímo od
zástupců škol.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽÍ NÁŠ NÁRODNÍ
PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO. V sobotu 4. listopadu
se již po sedmé od 14 hodin v Kulturním domě
v Krásné Lípě uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů soutěží s názvem Náš Národní park České
Švýcarsko. Pod tímto souhrnným tématickým
názvem se skrývá hned pět soutěží, kterých se
mohli zúčastnit všichni příznivci a obdivovatelé našeho regionu. Správa NPČŠ, Český svaz
ochránců přírody Tilia a obecně prospěšná společnost České Švýcarsko si Vás, účastníky soutěží
i ostatní publikum, dovolují pozvat na slavnostní
odpoledne, kde se dozvíte jména vítězů počítačové, literární, fotograﬁcké, vědomostní a výtvarné soutěže.
NOVÉ LOGO A WEB. Krásnou Lípu bude na všech
nových materiálech propagovat nové logo. Společně s novým logem budou do čtrnácti dnů
spuštěny i nové webové stránky města.

17. října 2006

SVOZ
SEPAROVANÉHO
ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 23. 10. 2006 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 26. 10. 2006 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí
7:00 – 12:00 h 14:00 - 17:00 h
Úterý
7:00 – 12:00 h 14:00 – 15:00 h
Středa
7:00 – 12:00 h 14:00 – 17:00 h
Čtvrtek
7:00 – 12:00 h 14:00 – 15:00 h
Pátek
7:00 – 13:00 h
Sobota
v sudém týdnu 8:00 – 11:00 h
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA
Prázdniny uběhly jako voda a opět začal školní rok. 4. září zasedli poprvé do školních lavic prvňáčci, kterých se
v obou třídách sešlo 43. Mnohem početněji tak nahradili 28 deváťáků, touto dobou již studujících na středních
školách. Počet žáků nám tak vzrostl na 413 což je o 19 žáků více než v loňském školním roce. Školní družina je využívaná hlavně žáky 1.stupně a obě oddělení navštěvuje 60 dětí. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na školy.
V MŠ Masarykova je zapsáno 40 dětí a v MŠ Smetanova 54 dětí. O činnosti nejenom školy ale i obou školek informujeme formou školního bulletinu, který vychází již třetím rokem.

BARVY PODZIMU A KÖGLEROVA NAUČNÁ STEZKA

Pestrobarevný podzim nabízí v těchto dnech návštěvníkům i obyvatelům Krásné Lípy jedinečnou procházku po
trase obnovené Köglerovy naučné stezky Krásnolipskem, historicky první přírodovědné naučné stezky na území
dnešní ČR.
Naučnou stezku navrhl a zrealizoval ve třicátých letech minulého století krásnolipský rodák Rudolf Kögler, po
druhé světové válce ale zanikla. Znovuobnovenou stezku doplňuje čtyřicet stanovišť, na kterých si lze vyzkoušet
např. hru na xylofon, prohlédnout si kopii milíře či unikátní geologickou mapu (v zimním období je veřejnosti
uzavřena), obnoveny a opraveny byly kapličky, křížky, schody, cesty i studánky po celé trase stezky. Trasu stezky
lze rozdělit na několik etap a absolvovat ji během dvou nebo více dnů. V krásnolipském informačním středisku na
Křinickém náměstí jsou v prodeji i praktické publikace, související se stezkou - český i německý průvodce po trase
a také její podrobná mapa.
(jf)

KRÁSNOLIPSKÝ ZÁMEČEK OPĚT
ZÍSKÁVÁ SVOU ZAŠLOU SLÁVU
U silnice nad sportovním areálem stojí uprostřed parku bývalý palác Alžběty Hielle Dittrichové postavený v letech 1885
– 1887. Ovšem ještě před čtyřmi lety to vypadalo, že tento
architektonický skvost Krásné
Lípy vezme za své a spadne. Ty
zvraty z devadesátých let mu
daly zabrat. Krásnolipský Zámeček naštěstí koupila v roce
2000 ﬁrma Kámen a ztvárnění,
která o dva roky později začala
s jeho náročnou rekonstrukcí.
Náročná je i proto, že dům je
společně s přilehlým parkem
navržen k památkové ochraně,
nový majitel „zámečku“ tedy
úzce spolupracuje
s pracovnívikyr286
2.10.2006
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ky památkové péče. I nadále
tak bývalému paláci rodiny Ditrichových zůstane zachován Obnova vnější část Zámečku se blíží do ﬁnále, s rekonstrukcí okolního parku se právě
novorenesanční styl s bohatou začalo.
ﬁgurální výzdobou vnějších
i vnitřních interiérů. Na opravách zámečku pracují přední čeští restaurátoři, umělci i řemeslníci, vše se opravuje podle
zachovalých část jednotlivých prvků. Kdo tedy ví, jak vypadal zámeček ještě před svou devastací, se tedy může těšit
3.
2006 stejně bude vypadat i po ukončení veškerých prací. Firmě Kámen a ztvárnění v současné době
na ﬁíjna
to, že naprosto
patří palác, městu zase přilehlý 2,5 hektarový park z 2. poloviny 19. století, který je rovněž silně zanedbán. Vzrostlé,
často velmi hodnotné dřeviny jsou znehodnocovány a poškozovány podrůstajícími náletovými dřevinami, původní
stavební a terénní prvky jsou poničeny, vodní plochy a zařízení dávno neplní původní funkci. Proto se jej město rozhodlo rekonstruovat.
Účelem zamýšlené rekonstrukce je šetrná obnova původního
kompozičního záměru s akcen- Uã. se ptá: Do ãeho dáváme fotografie? - Do alobalu!
- V parku dûti sbírají pﬁírodniny, dítû donese bukvici, uã. se zeptá: tem na maximální možné zachování původních vzrostlých dřevin
Ví‰, jak se tato pﬁírodnina jmenuje? - Banketka!
obnova
vnitřní
náplně areálu,
- Nad obrázkem Rumcajse se uã. zeptá dûtí, jak se postava jmenuje,a dítû
odpoví
- Krucipísek!
především
vodních
- Chlapci je ‰patnû v autobuse, ukáÏe na hlavu a poví: Já mám aÏ tady Ïaloudek! ploch a zařízení. - Na leãe!
- Uã. pohladí dítû na ãele a vzápûtí se ho zeptá: Kde jsem tû pohladila?
„Je to příklad toho, jak jednoduše
- Chlapeãek leÏí v post˘lce, mazlí se s hro‰íkem a povídá: To je hezkej knedvídek!
a nevratně se dá věc zvorat a jak
- Uã. ukazuje dûtem obrázky hub, narazí na obrázek Kﬁemenáãe, zeptá se na název houby
těžko a dlouho se ty věci napraa napoví Kﬁe… : Kﬁemílek!
vují. Myslím tím první polovinu
- Uã. se ptá dûtí na název hud. nástroje- rumbakoule: Chlapec odpoví hopsakoule!!!
devadesátých let, různé prodeje
- Dûti shlédly v kinû pﬁedstavení O dvanácti mûsíãkách, uã. se ptá dûtí,
jak se jmenovala
po-To
či pronájmy,
vykradení atp.
hádka, dûvãe poví: O dvanácti hvûzdiãkách!
jsou nevratné a nenahraditelné
- Dûti mají za úkol nosit do M‰ pﬁírodniny a sbûr, chlapec doma poví:
Máme
nosit
do ‰kolky
škody.
Naštěstí
Zámeček
se poodpadky!
dařilo zachránit a nyní zahajuje- Uã. s dûtmi provádí grafomotorická cviãení na uvolnûní zápûstí v podobû
klubíãek,
chlapec
me rekonstrukci
i parku
okolo“
poví: To jsou motáãe!!
Kolektiv
M·
Smetanova(jf)
uvedl
starosta
města.
Zdevastované štukové stropy byly plně obnoveny.

Úsmûvy z M·
aneb my jsme malí mudrlanti

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.

Nová otevírací doba
v počítačové učebně
Komunitního centra
Komunitní centrum připravilo pro veřejnost novou dobu volného přístupu k počítačům a internetu ve svých prostorách. Nově můžete využít
počítačovou učebnu v Komunitním centru každé úterý od 9:00 do 17:00. V počítačové učebně
je k dispozici 7 počítačů a všechny jsou připojeny na internet. Vše je zdarma.
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TRUHLÁ¤STVÍ
Ondﬁej Zan
Nábytek na míru - kuchyÀské linky se
spotﬁebiãi
- vestavûné skﬁínû
- dûtské pokoje
- kanceláﬁsk˘ nábytek
2. Polské armády 186/54
408 01 Rumburk
IâO: 719 36 670
tel./fax: 412 331 537
mob: 774 199 738
e-mail: truhlarstvi.rbk@seznam.cz
Na‰im cílem je spokojenost zákazníka, kterému bude
dlouho slouÏit ná‰ nábytek dle jeho pﬁání – vestavûná skﬁíÀ, renovace kuchyÀské linky, kanceláﬁsk˘
nábytek, dûtské pokoje.
Konzultace zakázky, zamûﬁení projektu a návrh projektu vãetnû cenové nabídky poskytujeme zcela
zdarma.
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PRVNÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

Zkušební komise hodnotí
Napětí a nervozita se daly vyčíst v tomto týdnu
z tváří mnoha klientů rekvaliﬁkačních kurzů
krásnolipského Komunitního centra Českého
Švýcarska (KCČŠ). Pro skupinu 22 klientů nastal
čas prvního vážného prověření načerpaných
znalostí a dovedností – praktická zkouška.
Ta se tentokrát týká klientů vzdělávacích modulů výsadba zeleně, údržba zeleně a údržba
veřejných prostranství.
Před odbornou komisí, složenou ze školitelů,
zástupců Úřadu práce Děčín, vedoucích pracovníků TS a manažerů vzdělávání KC, budou

KAPLIČKA NA SNĚŽNÉ
ZÁŘÍ NOVOTOU
Nové fasády, opravy dveří a vymalování se
dočkala kaple Nejsvětější Trojice ve Sněžné.
Opravu s citem provedli místní obyvatelé,
město uhradilo náklady. Opraven, tentokrát
kamenosochařem, byl také křížek ve Sněžné,
který byl ve špatném stavu, jeho horní část
byla odlomena. V havarijním stavu byly také
okolní stromy. Opravený křížek je již na svém
místě, pařezy jsou odfrézovány a za několik let
bude opět schován pod korunami dvou nově
vysazených stromů.

provádět např. výsadby dřevin na sportovním
areálu a výsevy trávníků v městském parku.
V městském lese v Krásném Buku předvedou
své dovednosti s motorovou pilou při kácení
smrků napadených kůrovcem, v parku okolo
tzv. Zámečku ukáží speciální činnosti s křovinořezem a motorovou pilou. Zároveň budou
prozkoušeni ze základních bezpečnostních
opatření, ale i z údržby strojů a pracovních pomůcek.
Veškeré zkušební otázky jsou postaveny s akcentem na široké uplatnění v denním provozu. Důraz na praktické využití získaných
vědomostí je prioritou všech rekvaliﬁkačních
aktivit. Ověřování v praxi je velmi podstatnou
součástí všech kurzů a tvoří většinu náplně.
Stejně tak důležitou motivací je i účast klientů
na nějakém konkrétním, hmatatelném díle či
produktu. Letos na podzim to bude především
kompletní ozelenění sportovního areálu, veřejného prostranství u nádraží a dalších menších ploch ve městě.
Jiní klienti budují nové garáže TS, další čistí
parkové plochy u Zámečku a spojku mezi novou cyklostezkou za Cimrákem a Rooseveltovou ulicí.

To vše jsou činnosti, které jiná města musí
platit zpravidla privátním ﬁrmám. Dlouholetý

Praktická zkouška - výsev trávníků
model využívání veřejně prospěšných prací,
modiﬁkovaný do současné podoby, realizovaný prostřednictvím KCČŠ a rozšířený o další
aktivity, tak přináší kromě podstatných sociálních efektů i nemalý ekonomický přínos.
Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska v rámci Iniciativy společenství EQUAL je
spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.
(Jan Kolář)

V KOMUNITNÍM CENTRU SE TÝDNĚ
UČÍ PŘES 150 OSOB
Komunitní centrum Českého Švýcarska, jehož cílem je zvýšit uplatnitelnost osob z regionu Krásné Lípy na trhu práce, provozuje nyní 16 odpoledních a dopoledních kurzů týdně. Denně
se v Komunitním centru učí 30 občanů Krásné
Lípy a lidí z nejbližšího okolí, týdně přes 150.
Od července do října 2006 prošlo kurzy práce
s počítačem pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé, jazykovými kurzy němčiny a angličtiny pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé, kurzy komunikace a asertivity pro rodiče na mateřské dovolené již 185 osob. Lidé,
V suterénu radnice probíhají nejrůznější kurzy.
kteří výukovými kurzy prošli, získali osvědčení
o absolvování kurzu, které mohou připojit ke
svým žádostem o práci.
Komunitní centrum připravuje nové kurzy jazyků, práce s počítačem, komunikace, které budou
navazovat na kurzy současné a nové kurzy účetnictví, pracovního práva, souboru rukodělných
činností a řemesel pro práci z domova a další.
Všechny kurzy jsou Vám nabízeny a poskytovány zdarma v rámci Iniciativy společenství
EQUAL ČR jež je spoluﬁnancována Evropským Klienti pod vedením Technických služeb provásociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR. dějí výsadby – zde ve sportovním areálu.
Informace získáte v Komunitním centru v suterénu radnice.
(Jakub Juda, Vedoucí Komunitního centra ČŠ)
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OSOBNOSTI VE MĚSTĚ
Krásná Lípa se v uplynulém
volebním období stala hostitelem mnohých uznávaných a známých osobností
veřejného života a to nejen
z ČR.
Město navštívili přední politici, mj. např. tehdejší miDny Českého Švýcarska nám přináší zajímavé nistři životního prostředí
osobnosti, v roce 2005 to byla mj. přední česká
a zahraničí Libor Ambrozek
skupina Buty .
a Cyril Svoboda, někdejší
ústecký primátor a současný ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, jeho ústecký nástupce Jan Kubata, senátor Josef Zoser nebo „důchodce“ z Vysočiny Miloš Zeman. Aktivity v Krásné Lípě dlouhodobě
podporuje a do města se rád vrací také významný český průmyslník
Antonín Koláček, celostátního letního turistického srazu se zúčastnil
jeden z možných kandidátů na příštího premiéra Jan Stráský a „ikona“
české turistiky Jan Havelka. Pomník pochodu smrti z konce 2. světové
války v Kyjovském údolí odhalil spolu s dalším významnými přestaviteli
církví v květnu letošního roku rabín
Sidón. V historických automobilech
při Rallye Sachsen Classic naším městem projeli také šéf Škody auto Detlev
Wittig nebo princ bavorský a saský.
Na krásnolipských pódiích vystoupili
mj. Petr Hapka, Šárka Vaňková, Julián
Záhorovský, Kamil Střihavka, skupina Prezident Evropské federace
Buty, Josef Zíma, YoYo Band, Fešáci, turistických klubů Jan HavelTomáš Linka, Jaroslav Uhlíř, UDG nebo ka a předseda KČT Jan Stráský
jsou u nás dlouholetými přáteli
No Name. Děti ve městě pobavili např. nejen našeho starosty.
Miloš Nesvadba nebo Václav Upír
Krejčí. Jsme rádi, že k nám do Českého Švýcarska řada jmenovaných
i dalších zajímavých lidí opakovaně ráda vrací.
(jf)

rok

investice
v mil. Kč

Počátkem října se poprvé spojily české a německé jednotky dobrovolných hasičů obcí spolu s profesionální jednotkou HZS Šluknov v námětovém cvičení, které simulovalo pád dopravního letadla a následný
požár přilehlého okolí. Mezinárodní přeshraniční cvičení se konalo na
území Německa, nedaleko hranic poblíž sousedních Mikulášovic.
Simulace pádu dopravního letadla měla prověřit veškeré složky při
záchranných pracích, které se na tomto cvičení podílely. Zároveň se
ověřovala samostatnost zasahujících složek včetně zdravotní záchranné služby, policejních i civilních složek krizového řízení a institucí pro
katastroﬁcké události.

NAŠI HASIČI MEZINÁRODNĚ
I výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa, která se účastnila tohoto náročného cvičení, prokázala svou připravenost a profesionalitu. Vybavení
na profesionální úrovni, odborné znalosti a schopnosti a v neposlední
řadě i maximální osobní nasazení jednotlivců potvrdilo akceschopnost
i v rámci různých zásahových složek.
Velkým vedlejším přínosem podobných setkávání je i vzájemné předávání informací a plánování společného postupu i v dalších oblastech
záchranářské problematiky, ale i ﬁnancování těchto aktivit v rámci
čerpání prostředků z různých
evropských fondů.
Město Krásná Lípa se zapojilo
do společného projektu, jehož
součástí je především rekonstrukce požární zbrojnice a nového zásahového vozidla CAS
24 na podvozku LIAZ.
Rád bych chtěl touto cestou
poděkovat všem zúčastněným Mezinárodního cvičení se zúčastnily
členům výjezdové jednotky za desítky záchranářů
jejich kvalitní práci při profesionálním zdolávání svěřených úkolů a vzornou reprezentaci krásnolipského Sboru dobrovolných hasičů. Přejme si všichni společně, aby se
motiv tohoto cvičení nestal nikdy realitou.
(R. Koiš, velitel VJPO SDH Krásná Lípa)

majetek
v mil. Kč

1994

1

150

1995

2

176

1996

39,7

204

1997

53,8

251

1998

9,7

265

1999

16,6

288

2000

40,7

315

2001

6,9

331

2002

14,1

350

2003

56

363

2004

59

459

2005

56,3

520

2006

110

660

Majetek města do poloviny devadesátých let spíše klesal - více se prodávalo, dotace se nezískávaly, vlastní ﬁnanční prostředky se utrácely v provozu. Investice byly do poloviny devadesátých
let velmi nízké, z vlastních zdrojů města se dělalo úplné minimum. V letech 1995 - 2002 se
mnoho investovalo a majetek rostl. V posledním volebním období (2003-2006) však nárůst
investic (z dotací) a majetku dále výrazně vzrostl.

PUMPHUT A RASCHAUER
Dřevěné repliky soch mlynářského učně
Pumphuta a loupežníka Raschauera byly
umístěny do Křinického údolí k Dixovu
mlýnu a do Vlčí Hory. Jejich příběhy si mů
žete přečíst na informačních tabulích nebo
v průvodci Köglerovy naučné stezky.
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OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU MALÝCH FOTBALISTŮ
Již začátkem tohoto roku jsme Vás informovali o slibně se rozvíjející základně fotbalové přípravky (žáci
6 -10 let), kteří usilovně trénují pod vedením trenérů Martina Rýzlera, Františka Holubka a Kamila Hoška. Žáčci pokračovali v přípravě na jarní a podzimní sezónu už v zimních měsících v hale sportovního
areálu, kde sehráli také několik přípravných zápasů se soupeři z nejbližšího okolí, ale hostovali i v jiných
městech. Na jaře se soustředili na satelitní turnaje. Po prázdninovém odpočinku, kdy také nezaháleli
a sehráli několik přátelských utkání, šli po rozlosování do nové skupiny plni sil a odhodlání. Získané
sportovní zkušenosti, ﬁnesy a týmovou hru zde zúročili, a tak mohou být po polovině odehraných turnajů hrdí, že tabulka osmi družstev (2 x Dolní Poustevna, Chřibská, Jiříkov, Varnsdorf, Šluknov a Velký
Šenov) zatím vypadá následovně: 1. Varnsdorf, 2. Dolní Poustevna a 3. Krásná Lípa. Součástí tohoto
ohlédnutí je také poděkování těm, kteří se podílejí na spoluﬁnancování chodu fotbalové přípravky byť
i skromným sponzorským darem, který pokryje zvýšené výdaje na ﬁnancování cest a výdajů turnajů,
ale také na sportovní vybavení a dresy. Poděkování patří i obětavým rodičům, kteří pomáhají při dopravě hráčů, plní roli fanoušků, masérů a zdravotníků, přísných kritiků hry, ale i utěšitelů.
(Za fotbalisty a rodiče D. Lehoczká)

BASA DO PRAHY, BRAMBORY DO LÍPY,
ANEB OHLÉDNUTÍ ZA SPORTOVNÍM LÉTEM
Léto je za námi a nám už nezbylo nic než
vzpomínky na pěkně prožité dovolené
a návštěvy nejrůznějších akcí města. Svým
životem žil i sportovní areál. Začátkem léta
se uskutečnil turnaj v nohejbalu trefně nazvaný Krásnolipská basička, který měl hojnou účast teamů z různých měst – Prahy,
Varnsdorfu, České Kamenice a okolí. Počasí se vydařilo a tak přišla vítězům z Prahy
vhod cena za první místo – vychlazená
„basička“ piva. Krásnolipští Pekaři urvali až
čtvrté místo a s ním i nejméně oblíbenou
cenu v podobě pytle brambor, ale v těžké
konkurenci skoro profesionálů to byl hodnotný výkon. Vůbec všech devět družstev
přihlášených do soutěže si odneslo pěkné
a užitečné ceny (vitamínové bomby v podobě košíku ovoce a zeleniny, brambor, či
kosmetiku).
Ve sportovním areálu se hodně myslí na děti, přijďtě Sezóna plážového volejbalu, jemuž bylo
také na trampolínu, horskou lanovku, dětskou lezec- počasí převážnou část léta nakloněno, vyvrcholila již avizovaným turnajem O pohár
kou stěnu, dětský hrad či malé hřiště.
GPJ, ale za zmínku stojí také Rodinný turnaj
v minigolfu, pořádaný na sklonku srpna. Hlavní myšlenkou turnaje bylo využít k zápolení minigolfového hřiště a spojit v soutěžení i několika generační rodinné týmy, které mezi s sebou zápolily
- a právě v tom byl ojedinělý a hezký. Tak se stalo, že na jedné straně soutěžil děda s vnoučaty, na
druhé kompletní rodinný team.
Byla jen velká škoda, že když už se našli lidé, kteří byli ochotni vymyslet a uspořádat něco pro
ostatní, našlo se i přes dostatečnou propagaci jen málo rodin, které obětovaly dvě hodinky volného sobotního času, aby se společně zasmály a zařádily si. Doufejme, že příští rok, až propukne
druhý ročník akce, bude účast silnější.
(D. Lehoczká)

NAD ŠKOLKOU LÉTALI DRACI
Teprve na potřetí se učitelkám, dětem, rodičům a ostatním přátelům Mateřské školy ve
Smetanově ulici podařilo sejít při společném
táboráku. Poprvé se při něm v červnu chtěli
rozloučit s letošními prvňáčky, pršelo, podruhé
první říjnový týden při dračím odpoledni, opět
pršelo. Draci se na školkové zahradě nakonec
slétli až na potřetí 10. října a řádně si svůj slet
užili při řadě soutěží, her a nakonec i tom dlouho očekávaném opékání buřtů.

ZÁVOD MLADÝCH HASIČŮ
Za deštivého podzimního počasí se v Království u Šluknova uskutečnilo okresní kolo v závodu požárnické všestrannosti pro mladé hasiče, který odstartoval nový ročník celostátní
hry Plamen 2007. Na startu bylo připraveno
devatenáct družstev z dvanácti sborů dobrovolných hasičů z děčínského okresu. Na
trati dlouhé přibližně dva a tři kilometry bylo
připraveno šest kontrolních stanovišť, střelba
ze vzduchovky, základy topograﬁe, uzlování,
první pomoc, požární ochrana a překonání
překážky po vodorovném laně, se kterými se
musela pětičlenná družstva mladých hasičů
v kategorii mladších a starších dětí vypořádat. Po součtu čistého času trati a trestných
minut si vítězství nakonec odvezli v obou
kategoriích mladí hasiči z Jílového-Modré.
Mladí hasiči z Krásné Lípy se v mladší kategorii umístili na sedmém místě a družstvo
ze starší kategorie se umístilo na devátém
místě. Výsledky z podzimního závodu požárnické všestrannosti se započítávají do druhého kola okresního vyhodnocení hry Plamen
2007, které se uskuteční v květnu 2007, kdy
na účastníky čekají požárně-technické disciplíny.
(Walter Heene)
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