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Těsně před dokončením je jedna z posledních sta-
veb, realizovaných v letošním stavebně rekordním 
roce v našem městě. Tělocvična na Pražské ulici, 
přezdívaná také „sokolovna“, se po dlouhých letech 
vlastnických nejasností a nedostatečné údržby do-
čkala generální přestavby, při které byly zachovány 
doslova jen holé zdi. Nejdůležitější částí rekonstruk-
ce je však zcela nová přístavba, která se v těchto 
dnech právě chystá ke kolaudaci. 

V samotné tělocvičně jsou nová všechna okna, 
podlaha, šatny, sociální zařízení, topení, schodiště 
i balkon, přibyly klubovny nebo kuchyňka. Nově 
přistavená část obsahuje byt a kancelář správce 
se šatnami, sprchami, ošetřovnou, vstupní halou 
i zázemím personálu areálu. Celá stavba má nové 
zateplení a fasádu, zářící do daleka oranžovou a žlu-
tou barvou.

„Do opravené budovy se na tělocvik těší nejen 
celá základní škola, ale i nespočet dalších lidí, kteří 
denně toto zařízení využívali v minulosti a jistě bu-

dou využívat i nadále,“ říká místostarosta města Jan 
Fiala a dodává, že téměř každý den jde o více než 
dvě stovky dětí i dospělých.

Největším úkolem radnice je nyní zajištění bez-
problémového provozu budovy. „Nejen, že se do 
sokolovny musíme všichni vejít, ale měla by nám 
také chvíli vydržet,“ míní Jan Fiala. 

Náklady na rekonstrukci tělocvičny činily cca 17 
mil. Kč a byly hrazeny z největšího investičního pro-
jektu krásnolipské radnice, projektu Centrum České-
ho Švýcarska, který má celkovou hodnotu přes 160 
mil. Kč a je hrazen z fondů EU i státního rozpočtu ČR 
a prostředků města. Za tyto peníze již naším okolím 
vede obnovená Köglerova naučná stezka Krásnolip-
skem, na Křinickém náměstí roste nový multifunkč-
ní návštěvnický dům, vedle něj se dokončuje pře-
stavba bývalé továrny na centrum služeb, městem 
vedou nové cyklotrasy a před dokončením je také 
dostavba sportovního areálu včetně rekonstrukce 
zmíněné tělocvičny.

„Na konci listopadu by měla proběhnout kolau-
dace přístavby tělocvičny a po novém roce by tak 
sportovní areál mohl sloužit jako kompletní celek. 
Sportovní a kulturní využití volného času je důle-
žitou součástí života aktivních lidí v Krásné Lípě. 
Jsem rád, že se nám v posledních letech podařilo 
vybudovat nejen moderní sportovní areál, ale např. 
i kompletně zrekonstruovat kulturní dům,“ dodává 
hlavní realizátor investičních projektů ve městě, sta-
rosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart. 
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Celé pûtiny práceschopn˘ch obãanÛ Krásné
Lípy se dot˘ká problém nezamûstnanosti. V létû
je to pod dvacet procent, v zimû nûco pfies.
V reáln˘ch ãíslech je to problém více neÏ ãtyfi
stovek spoluobãanÛ, potaÏmo mnoha stovek
dotãen˘ch rodin.

Je nezpochybnitelné, Ïe hlavní úkoly v boji
proti neklesající nezamûstnanosti musí plnit stát.
Dosud jím pouÏívané nástroje, aÈ jiÏ diskutabilní
investiãní pobídky ãi dotování v˘stavby rÛzn˘ch
prÛmyslov˘ch zón, nebo podpÛrné programy
realizované prostfiednictvím úfiadÛ práce, Ïád-
nou zásadní zmûnu nepfiinesly. I pfiesto Krásná
Lípa programy Úfiadu práce Dûãín naplno vyuÏí-
vala a vyuÏívá. AÈ jiÏ to byly klasické vefiejnû pro-
spû‰né práce ( tzv. vépépéãka), ãi zfiizování
spoleãensky úãeln˘ch míst nebo podpÛrné pro-
gramy pro dlouhodobû evidované uchazeãe
o práci. Ve vyuÏití tûchto moÏností jsme stále
v rámci okresu, ale i kraje, nejaktivnûj‰í.

Po vstupu na‰í zemû do EU se otevfiely nové,
sice sloÏité, moÏnosti v aktivní politice zamûstna-
nosti i pro mûsta a dal‰í subjekty. Prostfiednictvím
rÛzn˘ch evropsk˘ch fondÛ je moÏné získávat,
prostfiednictvím vlastních projektÛ, zajímavé ob-
jemy finanãních prostfiedkÛ. V tûchto fondech
je penûz pfiipraveno relativnû dost.

Na‰e mûsto opût zareagovalo velmi rychle
a mezi prvními v republice získalo pfied rokem
a pÛl 30 mil. korun z Evropského sociálního
fondu, na vybudování Komunitního centra âes-
kého ·v˘carska (KCâ·). Velkou v˘hodou je
100% financování projektu z vnûj‰ích zdrojÛ, není
tedy nutná Ïádná vlastní spoluúãast, nev˘ho-
dou v‰ak nadále zÛstává opoÏdûné zpûtné pro-
plácení v˘dajÛ a ohromná administrativa.

Komunitní centrum v souãasnosti nabízí, pro-
stfiednictvím rekvalifikaãních kurzÛ, více neÏ 50
klientÛm moÏnost zv˘‰it si kvalifikaci a tím i zlep‰it
své ‰ance pfii budoucím uplatnûní na trhu

práce. Podstatnou, pro mûsto velmi dÛleÏitou,
sloÏkou rekvalifikace je i odborná praxe. Tu si kli-
enti po dobu celého roku odpracovávají v na-
‰ich mûstsk˘ch zafiízeních. Vût‰ina v Technick˘ch
sluÏbách, ty je vidût ve mûstû nejvíce. Nûktefií
pracují na sportovním areálu, mÛÏete se s nimi
potkat i v na‰ich domech s peãovatelskou sluÏ-
bou ãi v kulturním domû, v T-klubu.

Vedle rekvalifikací KCâ· nabízí jazykové a po-
ãítaãové kurzy, rÛzné poradenství a asistenci.
Jeho sluÏeb vyuÏívá více neÏ dvû stovky obãanÛ
mûsta. Mezi nimi matky na matefiské dovolené,
zdravotnû postiÏení, dÛchodci.

ZároveÀ je v prÛbûhu roku ve spolupráci s Úfia-
dem práce Dûãín mûstem zamûstnáno více jak
30 dal‰ích nezamûstnan˘ch. V souãasnosti tedy
aktivnû podporujeme a zamûstnáváme více jak
80 lidí.

Organizaãní a administrativní zaji‰tûní tûchto
aktivit je pro Mûstsk˘ úfiad velmi nároãné. A to
ani nemluvû o byrokracii spojené s financová-
ním z fondÛ EU. Pfiesto se pfiipravují dal‰í projekty,
aby byla zaji‰tûna návaznost tûch stávajících.

Pfiípadné zv˘‰ení poãtu zapojen˘ch obãanÛ
je v‰ak problematické a naráÏí minimálnû na
dva limity. Tím prvním jsou organizaãní moÏnosti
Mûstského úfiadu, pfii takto velkém poãtu za-
mûstnávan˘ch lidí. Druh˘m, podstatnûj‰ím limi-
tem, je omezen˘ poãet zájemcÛ o tento zpÛ-
sob pomoci a podpory. ¤ada evidovan˘ch
uchazeãÛ nemá o skuteãnou práci zájem. Na
pûknû vycpaném pol‰táfii sociálních dávek se
jim spokojenû dfiíme. Jak˘koli oficiální pfiíjem jim
krátí nárok na nû a navíc se musí brzy ráno
vstávat. Ale tady musí pomoci stát a zmûnit
zdeformované prostfiedí a zv˘‰it motivaci této
skupiny nezamûstnan˘ch.

Pro ty aktivní, odhodlané se svou nelehkou si-
tuací bojovat, je pfiipravena pomocná ruka.

(J. Koláfi)

3. fiíjna 20063,50 Kã
krásnolipsk˘
pÛlmûsíãník
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Dvojí pomoc, lidem a mûstu

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
v úter˘ 17. fiíjna

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

Pfiedvolební sliby
nás vyjdou
draho … ! 

Nová síÈ kvalitních komunikací zaãne zane-
dlouho slouÏit obyvatelÛm a náv‰tûvníkÛm
Krásné Lípy. PfiibliÏnû tfii kilometry asfaltov˘ch
silnic budou slouÏit nejen chodcÛm a cyklis-
tÛm, ale napfiíklad také stále oblíbenûj‰ímu
jeÏdûní na koleãkov˘ch bruslích. Centrem
nov˘ch "silniãek" se stane tzv. komunikaãní
kfiíÏ u nedávno zrevitalizovaného rybníka
Cimrák, kde se v‰echny zmiÀované komuni-
kace "scházejí." Souãástí tohoto "kfiíÏe" je také
zcela nov˘ velk˘ odpoãinkov˘ altán, po-

dobn˘ dal‰ím dvou, v mûstském parku a ve
Sportovním areálu âeského ·v˘carska. Nové
cyklostezky vedou právû od tohoto areálu
k fotbalovému hfii‰ti a od nyní rekonstruova-
ného budoucího Centra sluÏeb v blízkosti ná-
mûstí aÏ na "v˘padovku" na Prahu.

Nové komunikace v Krásné Lípû

Pfied pár mûsíci jsem mûl moÏnost mluvit
chvíli v klidu s Milo‰em Zemanem. O aktivi-
tách na‰eho mûsta v realizaci nejrÛznûj‰ích
investiãních i neinvestiãních projektÛ a vy-
soce nadprÛmûrném zamûstnávání nûkte-
r˘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 po-
tfiebuje pfiedev‰ím pfiimûfienou práci za ro-
zumn˘ v˘dûlek. Ne prioritnû dostávat jen
jakési „sociální“ dávky, ãi spí‰e „sociální“
dáreãky pro vyvolené. Rodit dûti pro pe-
níze je katastrofou. K mému údivu jsme se
na vût‰inû souvisejících názorÛ shodli. Mys-
lel jsem, Ïe ta shoda nebyla od pana Ze-
mana 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 pfiedvo-
lební rozdávání bylo nadbyteãné a bude
nás v‰echny stát dal‰ích 50 miliard dluhÛ.
Co by za to bylo uÏiteãn˘ch vûcí … ! Ales-
poÀ 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)

Jedna ãást nové stezky vede od Cimráku
k Centru sluÏeb (domu chovatelÛ) a vyústí na
námûstí. 
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Poslední část sportovního areálu 
je před otevřením

Příští číslo Vikýře vyjde 
v úterý 19. prosince

Několik slov
k tělocvičně

V nejbližší době se dočkáme slavnostního ote-
vření zrekonstruované tělocvičny. Přes sedm-
náct milionů evropských, státních i městských 
korun se prostavělo v budově, kterou denně 
využijí desítky, někdy i stovky místních a přes-
polních lidí. Výsledek opravdu stojí za to, spolu 
s celým dokončeným areálem je všechno nové, 
pěkné, funkční a moderní a my máme nyní nej-
lepší sportovní areál široko daleko.

Domnívám se, že by bylo nevýslovně hloupé, 
kdybychom si tento nový „sportostánek“ ne-
chali zlikvidovat jen proto, že se někomu mož-
ná nechce dodržovat daná pravidla. Ještě před 
oficiálním otevřením se v „sokolovně“ konalo
několik sportovních tréninků, zápasů a jeden 
turnaj. Smutnou skutečností je, že po těch-
to několika akcích máme stěny na chodbách 
a v šatnách plné „šmouh“, pod parapety špi-
navé otisky nohou a interiér budovy vykazuje 
poměrně velikou devastaci. Za vše hovoří také 
diskuze některých návštěvníků se správcem are-
álu. Argumenty typu : „dvacet let tady v chodbě 
opírám kolo, tak ho tady opírat budu“ nebo „ta 
černá šmouha není z mých černých podrážek“ 
v nových podmínkách prostě nemohou obstát 
a ačkoliv vedení města sportovní aktivity obča-
nů vítá a podporuje, nemůže ani ze zákona do-
pustit ničení našeho společného majetku.

Proto je nutné, aby každý návštěvník dodr-
žoval stanovená pravidla při užívání tělocvičny 
a respektoval pokyny správců sportovního areá-
lu. V opačném případě mu bohužel opravdu ne-
může být umožněn přístup do budovy, protože 
jistě nikdo z nás nechce vynakládat za několik 
málo let opět nemalé prostředky na opravy po-
ničeného městského zařízení…

(Jan Fiala)
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na vût‰inû souvisejících názorÛ shodli. Mys-
lel jsem, Ïe ta shoda nebyla od pana Ze-
mana 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 pfiedvo-
lební rozdávání bylo nadbyteãné a bude
nás v‰echny stát dal‰ích 50 miliard dluhÛ.
Co by za to bylo uÏiteãn˘ch vûcí … ! Ales-
poÀ 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)

Jedna ãást nové stezky vede od Cimráku
k Centru sluÏeb (domu chovatelÛ) a vyústí na
námûstí. 
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Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa získala 
finanční příspěvek ve výši 110 500 Kč od Česko-ně-
meckého fondu budoucnosti. Tato dotace bude vy-
užita na společný projekt naší základní školy a školy 
Mittelschule Zittau Přátelství bez hranic 2. 

Cílem projektu je nadstandardní „výuka“ německé-
ho jazyka, při níž si děti formou různých her rozšíří 
a zkvalitní své jazykové znalosti. Děti se budou i na-
dále setkávat 1 den v měsíci střídavě ve svých školách 
a navíc se díky tomuto příspěvku zúčastní týdenního 
zimního setkání v Jizerských horách, týdenního eko-
-campu v Krásné Lípě a exkurze do Prahy.

 Projekt navazuje na dlouholetou tradici společ-
ných akcí obou škol (např. výjezdní dny naší školy 
do Žitavy a návštěvy německých dětí u nás, česko-
-německé lyžařské kurzy, účast na UNESCO-Campu 
v Žitavě apod.) 

Za obě partnerské školy Lucie Hanková

Základní škola získala další dotace 

POZVÁNKA
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa 
vás srdečně zve na nevídané vánoční trhy.

Kdy: 1. prosince od 10.00 do 16.00
Kde: před budovou základní školy

Co vás čeká: okouzlující nabídka výrobků dětí 
za neuvěřitelné ceny, lahodné občerstvení 

a příjemný kulturní program
Těšíme se na vás.
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Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
v pondělí 4. 12. 2006 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 7. 12. 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

Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

Zimní údržba na krásnolipském sídlišti
Některé problémy, které se vyskytly v minulém 

zimním období s údržbou místních komunikací na 
krásnolipském sídlišti, chce radnice řešit s předsti-
hem již nyní. „Místní komunikace ve městě bývají 
pravidelně lépe ošetřované než ty státní a také před 
nadcházející zimou se chceme dobře připravit. Po 
konzultaci s vedoucím našich technických služeb 
jsme se rozhodli učinit některá nutná opatření, ve-
doucí ke zlepšení zimní údržby ve zmíněné oblasti 
města. Rádi bychom zamezili takovému parkování 

vozidel, které brání průjezdu naší techniky,“ uvádí 
místostarosta města Jan Fiala a dodává, že prioritou 
je pro vedení města domluva s občany. „Problémy 
vznikly mnohdy i z neznalosti věci, a proto nyní roz-
jíždíme cílenou informační kampaň, ve které obča-
ny upozorníme na některá specifika zimní údržby
jakým je např. nutnost ponechání dostatečného 
prostoru pro průjezd tři metry široké radlice,“ říká 
Jan Fiala.

(vik) 

Respektujme pravidla zimní údržby
Město Krásná Lípa zajišťuje pomocí svých technic-

kých služeb každým rokem zimní údržbu místních 
komunikací. Součástí této údržby je i protahování 
sněhu na chodnících a silnicích našeho města. Pro-
tahování sněhu provádíme malotraktorem (chodní-
ky), traktorem s radlicí (silnice) a ve výjimečných pří-
padech také buldozerem s přední radlicí (kalamitní 
stav, ledovka apod.). Používání této techniky vyža-
duje nejen zručnost, um a opatrnost obsluhy, ale 
také dostatek prostoru pro její průjezd. Také zákon 
o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 
Sb. uvádí v §25 povinnost řidiče ponechat volný 
alespoň jeden jízdní pruh o šířce min. 3 m a v §28 
zákaz parkování na chodníku.

Volnou komunikaci (min. 3 m) potřebujeme 
zejména pro projetí traktoru s radlicí, protože 
pokud musí traktor složitě objíždět automobily, 
zaparkované rovnoběžně s chodníkem, zákonitě 

nemůže odklidit sníh pod nimi a v jejich blízkos-
ti. Volné chodníky jsou také nutností, protože 
pokud je automobil zaparkován zčásti nebo zce-
la na chodníku, není možné protažení a násled-
ný posyp tohoto chodníku malotraktorem.

Z výše uvedených důvodů žádáme všechny ři-
diče a majitele automobilů na území Krásné Lípy 
o dodržování následujících pravidel: 
1. Parkujte tak, aby zůstal volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m.
2. Usnadněte průjezd techniky tím, že budete 
parkovat rovnoběžně s chodníkem.
3. Neparkujte ani zčásti na chodníku.

Věříme, že usnadníte pracovníkům technických 
služeb Krásná Lípa jejich práci a budete respektovat 
uvedená pravidla.

Město Krásná Lípa

Tip na vánoční
dárek z Českého 
Švýcarska

Trička pro děti i dospělé, pexeso, kompas, 
pastelky, pohlednice jako omalovánka a sa-
da pohlednic - to jsou některé z dárkových 
suvenýrů, které připravila obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko v rámci podzimní 
informační kampaně a které lze využít i jako za-
jímavý a netradiční dárek pod stromeček.   
„Ačkoliv mají tyto předměty propagační cha-
rakter,  snažili jsme se o to, aby byly zajímavé, 
vkusné a příjemné na pohled. U některých je na 
první pohled patrný ekologický vzhled (dřevěné 
pastelky, pohled-omalovánka je tištěn 100% re-
cyklovaném papíře), jiné mají mírný „retro“ cha-
rakter (například  klasické, knihařsky zpracované 
fotoalbum, nůž rybička aj.),“ vysvětluje Martina 
Kulíková ze společnosti České Švýcarsko. 

Trička pro děti v oranžové a modré barvě ob-
sahují kreslený motiv plcha zahradního, několik 
druhů triček pro dospělé ve třech barvách a růz-
ných velikostech  zdobí graficky vkusně stylizova-
né turistické motivy. Na obrazových  tématických 
pohlednicích, tištěných na chlorem neběleném 
papíru, se České Švýcarsko představuje nejen 
jako krajina pískovcových skal, krajina podstáv-
kových domů, ale na historizujícím pohledu Vi-
lemíny vyhlídky z dvacátých let minulého století 
i jako kolébka turistiky. Turisté a obdivovatelé da-
lekých výhledů snad budou potěšeni pohlednicí 
v kresbě vyvedených nejznámějších rozhleden 
Českého Švýcarska.

Protože byly suvenýry vytvořeny v rámci pro-
jektu  České Švýcarsko – Propagační a informační 
kampaň 2006, spolufinancovaného ze strukturál-
ních fondů Evropské unie, máte nyní možnost za-
koupit si tyto balíčky v informačních střediscích 
Národního parku České Švýcarsko především 
v Krásné Lípě a Děčíně v různých variantách do 
konce listopadu za velmi výhodnou cenu 140,-Kč  
za celý balíček. 

Dana Štefánková,
České Švýcarsko o. p. s.

Centrum péče o člověka hle-

dá do týmu muže i ženy pro 

poradny zlepšování kondice 

a tvarování postavy. Rekva-

lifikace zajištěna. HPČ i VPČ.

Pro více informací volejte 

775 375 065.
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·koláci z jihomoravského Uherského Brodu
a Ústí nad Labem pfiijeli uklízet do Krásné Lípy,
která se pravidelnû dvakrát do roka pfiipojuje
k celosvûtové akci Clean Up the World - Uk-
liìme svût. "V minulosti jsme bûhem této akce
uklízeli koryto fiíãky Kfiinice, tentokrát jsem si ale
nechali zmapovat ãerné skládky ve mûstû
Ïáky zdej‰í základní ‰koly a ta nejvíce viditelná
zneãi‰tûná místa jsme uklidili," fiekl za pofiáda-
jící âSOP Tilia její pfiedseda Jan Eichler. Uher-
skobrod‰tí a ústeãtí ‰koláci tak poklidili podél
cyklostezky vedoucí z Krásné Lípy na Dymník
a Rumburk a na Kamenné Horce, která je
ba‰tou chalupáfiÛ. "Úklid podél cyklostezky byl
opravdu chuÈovka, zhruba do tfiiceti padesá-

tilitrov˘ch pytlÛ jsme nacpali cel˘ ‰atník, kom-
poty, potahy z autosedaãek, molitany, ne-
chybûl ani volant z auta," vyjmenoval uãitel
uherskobrodsk˘ch ‰kolákÛ Roman Patka. Do-
dal Ïe z vyhozen˘ch vûcí, které lemovaly ãást
krásnolipské cyklostezky by se dalo pomûrnû
slu‰nû vybavit i auto. Co ale ústecké a jiho-
moravské dûti na celé akci mrzelo nejvíce ne-
bylo ani tak to, Ïe z místních jim uÏ tradiãnû ni-
kdo nepfii‰el pomoci, ale to, Ïe jejich pÛldenní
práce vzala za své, kdyÏ se v pozdních odpo-
ledních hodinách vydaly na cestu do Rum-
burku a ve‰keré posbírané odpadky se opût
válely tak, kde je dopoledne sesbíraly a pytle
byly pryã. A v zápûtí potkaly nûkteré krásno-

lipské obyvatele jak si vesele vykraãují s pev-
n˘mi bíl˘mi pytli s logem Ukliìme svût pln˘mi
jablek a vezou je do v˘kupny.

K celosvûtovému úklidu Krásné Lípy
se pfiipojili i jihomoraváci

Nûkolik men‰ích ploch na Varns-
dorfské ulici, které byly dosud jen
extenzivnû udrÏovány, se v tûchto
dnech mûní pfied oãima. 

Parãík v horní ãásti je jiÏ zrekon-
struován. Nové úpravy, vã. ma-
lého vfiesovi‰tû navrhl jiÏ tradiãnû
Ing. Karel Hieke. PÛvodní vzrostlá
zeleÀ se stala dobr˘m základem
pro celou kompozici a na místû
vznikl útuln˘ kout lákající k pose-
zení. AÏ se zazelená novû naset˘
trávník, bude celkov˘ dojem
umocnûn.

Stejnû tak pro‰lo úpravou okolí
parkovi‰tû na kfiiÏovatce Varns-
dorfské a Studánecké ulice. Bfiehy
jsou osázeny okrasn˘mi kefii a nû-
kolika vzrostl˘mi smrky panãião-
v˘mi. Kdysi odkladi‰tû odpadkÛ
a smetí a neudrÏovaná plocha se
v˘raznû promûnila k lep‰ímu. Zva-
Ïuje se zde umístûní separaãních

kontejnerÛ na oddûlen˘ sbûr od-
padÛ, které v této ãásti mûsta
chybí.

Podobnou zmûnou projde okolí
odstavné plochy, o nûco v˘‰e,
u b˘valé restaurace Sparta. Upra-
vené plochy zelenû se tak roz‰ífií
i dále od centra mûsta.

Poté, co dokonãí na‰i zahradníci
úpravy v této ãásti mûsta, zahájí
osazování nové ãásti Sportareálu
â·. Plochy jsou jiÏ pfiipraveny a ze-
leÀ opût vhodnû doplní stavební
prvky a podtrhne celkov˘ dojem
z nového zafiízení.

Nová doprovodná zeleÀ je jiÏ
ãásteãnû i okolo nové cyklos-
tezky, ale ta sama o sobû stojí za
procházku. Tento kout mûsta se
zmûnil k nepoznání. VyuÏijte krás-
ného podzimu a sami se pfie-
svûdãte.

(J. Koláfi)

Parkové úpravy 
na Varnsdorfské i jinde

V Uherském Brodû? Ptáte
se proã? ProtoÏe dûti z to-
hoto, vlakem dvanáct ho-
din vzdáleného jihomorav-
ského mûsta, pfiijely do
Krásné Lípy pomoci uklízet
ãerné skládky, ov‰em nûk-
tefií na‰i milí pfiiãinliví spolu-
obãané jim vzali iluze.
A právû touto cestou jim
dûti, úãastníci celosvûtové
akce Ukliìme svût, a orga-
nizátofii akce âesk˘ svaz
ochráncÛ pfiírody z Krásné
Lípy, mûsto Krásná Lípa
a zamûstnanci krásnolip-
sk˘ch Technick˘ch sluÏeb
vfiele dûkují.

Jihomoravské a ústecké
dûti, podot˘kám dûti, uklí-
zely skuteãn˘ nepofiádek
cestou na Skfiivánek. Ve‰el

se zhruba do ãtyfiiceti pa-
desátilitrov˘ch pytlÛ, tech-
nické sluÏby je bohuÏel uÏ
vyvést nestihly. Nûkdo je vy-
sypal, ukradl, nacpal do
nich jablka a odvezl do v˘-
kupny. Nevûfiíte? Ti samí
‰koláci, ktefií tyto pytle plnili
odpadky na‰e milé Krásno-
lipáky s bíl˘mi pytli s logem
Ukliìme svût nacpan˘mi ja-
blky a naskládan˘mi na
kárce chytili. TakÏe je‰tû
jednou dûkujeme a dûku-
jeme i tûm, ktefií moÏná
mají plná ústa o krásném
mûstû, ale k pln˘m rukám
mají daleko. Místním totiÏ
pofiádek ve mûstû na srdci
pfiíli‰ neleÏí, nikdo nepfii‰el.

(·árka Pe‰ková)

Kde si o Krásnolipácích
je‰tû dlouho 

budou vyprávût?

- Uã. se ptá: Do ãeho dáváme fotografie? - Do alobalu!
- V parku dûti sbírají pfiírodniny, dítû donese bukvici, uã. se zeptá:
Ví‰, jak se tato pfiírodnina jmenuje? - Banketka!

- Nad obrázkem Rumcajse se uã. zeptá dûtí, jak se postava jmenuje, dítû odpoví - Krucipísek!
- Chlapci je ‰patnû v autobuse, ukáÏe na hlavu a poví: Já mám aÏ tady Ïaloudek!
- Uã. pohladí dítû na ãele a vzápûtí se ho zeptá: Kde jsem tû pohladila? - Na leãe!
- Chlapeãek leÏí v post˘lce, mazlí se s hro‰íkem a povídá: To je hezkej knedvídek!
- Uã. ukazuje dûtem obrázky hub, narazí na obrázek Kfiemenáãe, zeptá se na název houby
a napoví Kfie… : Kfiemílek!

- Uã. se ptá dûtí na název hud. nástroje- rumbakoule: Chlapec odpoví hopsakoule!!! 
- Dûti shlédly v kinû pfiedstavení O dvanácti mûsíãkách, uã. se ptá dûtí, jak se jmenovala po-
hádka, dûvãe poví: O dvanácti hvûzdiãkách!

- Dûti mají za úkol nosit do M‰ pfiírodniny a sbûr, chlapec doma poví: Máme nosit do ‰kolky
odpadky!

- Uã. s dûtmi provádí grafomotorická cviãení na uvolnûní zápûstí v podobû klubíãek, chlapec
poví: To jsou motáãe!! Kolektiv M· Smetanova

Úsmûvy z M·
aneb my jsme malí mudrlanti

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 – vesta-
vûná skfiíÀ, renovace kuchyÀské linky, kanceláfisk˘
nábytek, dûtské pokoje.
Konzultace zakázky, zamûfiení projektu a návrh pro-
jektu vãetnû cenové nabídky poskytujeme zcela
zdarma.

Inzerce
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Zahajovací seminář
ve šluknovském 
zámku

Koncem října se ve šluknovském zámku uskutečnil 
první workshop – zahajovací seminář pro prezenta-
ci Informačního centra města Šluknova a mikrore-
gionu Sever a navázání spolupráce informačních 
center a partnerů v oblasti cestovního ruchu, a to 
jak z české, tak i z německé strany. Na společném 
setkání byly stanoveny priority další spolupráce: vý-
měna informací mezi subjekty, vzájemná informo-
vanost o kulturních, společenských i sportovních 
akcích, výměna zkušeností a plánování pracovních 
schůzek, příprava společných projektů v oblasti ces-
tovního ruchu, přeshraniční spolupráce, spolupráce 
na veletrzích cestovního ruchu při propagaci regio-
nu (např. HolidayWorld Praha, Go Brno, Euroregion-
Tour Jablonec nad Nisou atd.) a vzájemné propojení 
webových stránek.

Regionální informační centrum
Tel.: 412 332 711, 412 332 741
Mobil: 739 593 014, 739 204 988
E-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Otevírací doba: PO – PÁ 9.00 – 17.00
SO – NE 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
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Různé

V Doubici i v Rybišti budou nové volby. Jen 
několik dní po volbách vydrželo zastupitelstvo 
našim sousedům v Doubici. Celá kandidátka 
sdružení Doubice normální podala 9. listopadu 
hromadnou rezignaci. Protože následkem této 
rezignace klesl počet zastupitelů v obci pod pět, 
bude nezbytné vypsat zde nové volby, které se 
pravděpodobně uskuteční na jaře 2007. O důvo-
dech rezignace, jejích možných následcích pro 
Doubici a živé diskuzi okolo celé záležitosti se více 
dozvíte na Internetových stránkách obce. Ještě 
horší povolební situace nastala v Rybišti, kde od-
stoupilo celé zastupitelstvo a obec teď fakticky 
neřídí vůbec nikdo. Zde bude muset být dokonce 
ustanoven tzv. zástupce státu, který do voleb for-
málně zastoupí starostu. 

Vánoční strom přání
V minulých letech měl poměrně veliký úspěch 
tzv. strom přání v kulturním domě.
Lidé psali svá přání na papír a vkládali je na 
strom. Tradice posléze zanikla a obnovena 
bude z iniciativy MěÚ Krásná Lípa opět v letoš-
ním roce. 
Vánoční smrk z Českého Švýcarska bude umís-

těn od 6. 12. 2006 v budově MěÚ před vchodem 
na poštu a na tento strom si můžeme všichni 
pověsit přání pro nás, naše blízké, pro sousedy 
i známé, ale také pro celou Krásnou Lípu a Čes-
ké Švýcarsko. Z vybraných podepsaných přání 
vylosují zástupci města tři, které odmění, ale 
kdo ví, třeba se podívá i Ježíšek… (jf)

Pozvánky

JAPONSKÉ FRAGMENTY. Obecně prospěšná spo-
lečnost České Švýcarsko si vás dovoluje pozvat 
na originální výstavu s názvem Japonské frag-
menty, která bude v Galerii Českého Švýcarska 
k vidění až do 31. ledna 2007. Fotografie z výstavy 
Japonské fragmenty vznikly  na různých místech 
Japonska,  ale především v okolí města Toyama, 
kde jejich autorka Klára Mrkusová prožila celkem 
čtyři roky. Snímky jsou téměř monotematicky 
a etnograficky zaměřeny na předměty související 
s japonskou tradiční i současnou kulturou,   šintois-
tickými  i  budhistickými  svátky a rituály. Vernisáž 
výstavy je naplánována na úterý 5. prosince ve 14 
hodin.
VÝSTAVA LOUTEK. Ve dnech 4. až 9. 12. bude v ob-
řadní síni Městského úřadu v Krásné Lípě přístupná 
výstava loutek Ing. Arch. Vladimíra Cejnara z Děčí-
na. Tentokrát budou k vidění řezbářova série loutek 
znázorňující jednotlivá řemesla. Výstava bude pří-
stupná mezi 9. a 16. hodinou.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Město Krásná Lípa spo-
lečně s kulturní komisí pořádají v sobotu 3. 12. od 
14 hodin v kulturním domě zábavné odpoledne se 
soutěžemi pro děti a s mikulášskou nadílkou. 
POCHŮZKA SE STRÁŽCEM. Na čtvrtek 7. 12. na-
plánovala Správa NP České Švýcarsko informativní 
pochůzku zaměřenou na problematiku ochrany 
území. Sraz je v 10 hodin na Mezní Louce před ho-
telem. Informace: P. Lajbl 737 276 868.
VÁNOČNÍ KONCERT. Na sobotu 9. 12. od 15 hodin 
připravili členové sboru pro občanské záležitosti 
a město Krásná Lípa v krásnolipském kulturním 
domě vánoční posezení pro seniory. Vánoční ko-
ledy jim zahraje soubor SoliDeo na své netradiční 
historické nástroje. 

VÁNOČNÍ KONCERT. Na sobotu 16. 12. připravi-
lo Město Krásná Lípa tradiční vánoční představení 
tanečních a pěveckých sborů z Krásné Lípy. V kul-
turním domě se představí folklórní soubor Lužičan, 
Křiničánek a Dykyta a pěvecký sbor Lipka.
VÁNOČNÍ KONCERT. 25. 12. od 18 hodin se v krásno-
lipském kostele se svými netradičními historickými ná-
stroji a vánočním repertoárem představí SoliDeo. 
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ. Část výtvarných 
prací, které došly do soutěže Náš Národní park České 
Švýcarsko jsou v současné době k vidění v galerii Na 
Schodech na Městském úřadě v Krásné Lípě. Vítězné 
výtvarné práce této soutěže jsou až do konce roku 
2006 k vidění v prostorách ČSOB ve Varnsdorfu.

Z krásnolipskýc výtvarníků uspěli Dominik Urban  
a Simona Krištofová.

EKOFILM. Správa chráněné krajinné oblasti Lužické 
hory a Občanské sdružení přátel Lužických hor vás 
srdečně zvou na Lužické ozvěny Ekofilmu.
Kdy: v sobotu 9. 12. 2006 (9.00 - 15.30 hod)  
Kde: kino Nový Bor  
Za kolik: VSTUPNÉ ZDARMA
Těšit se můžete na několik zajímavých amatérských 
i profesionálních filmů o přírodě a ekologii, besedu
s jedním ze známých filmových tvůrců, přednášku
pana Zdeňka Patzelta s promítáním diapozitivů 
o Národním parku České Švýcarsko. 

Výzva rady města. Rada města nabí-
zí občanům Krásné Lípy možnost ak-
tivní účasti při činnostech města for-
mou členství v komisích rady města, 
které jsou jejím poradním orgánem. 
Členové komisí se podílí na řešení 
nejrůznějších provozních a organi-
začních záležitostí města, pomáhají 
s organizací městských akcí, připra-
vují náměty pro práci rady apod. 
Pokud máte zájem o práci v některé 
z komisí, informujte se prosím na 
podatelně Městského úřadu Krás-
ná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46, 
Krásná Lípa, tel 412 354 820, e-mail: 
podatelna@krasnalipa.cz.

Mate�ské centrum BERUŠKA Krásná Lípa 

po�ádá v podkroví školní družiny 

ve st�edu 6. 12. 2006 od 16.00 hod. 

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
P r o g r a m : 

 * Zpívání koled, kterými p�ivoláme Mikuláše. 
 * Nadílka od Mikuláše. 
 * Ochutnávka cukroví, které maminky p�inesly.
 * Ukon�ení Mikulášské besídky rozsvícením strome�ku.

Vstupenky si m�žete zakoupit v mate�ském centru Beruška
každé úterý a pátek dopoledne u maminky Ivy. 

Cena: 20,-- K�/dít� – doprovod zdarma.
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Vernisáž výstavy fotografií
V sobotu 18. 11. se od 15.00 hod. konala v krásno-

lipském kulturním domě slavnostní vernisáž výsta-
vy fotografií krajiny Českého Švýcarska, kterou si zá-
jemci mohou prohlédnout až do pátku 1. prosince. 

Fotografie vzešly z historicky 1. fotografického
workshopu, věnovaného zdejší vyjimečné krajině, 
který zrealizovala dvojice renomovaných fotografů 
Bohumil Eichler a Václav Sojka. „Byli jsme opravdu 
velmi mile překvapeni vysokou kvalitou snímků 
a již dnes plánujeme další podobnou akci. Pravdě-
podobně v jarních měsících příštího roku se v Čes-
kém Švýcarsku opět sejdeme s fotoaparáty v ruce“, 
říká jeden z organizátorů workshopu a sám velmi 
úspěšný fotograf Václav Sojka. 

Součástí sobotní vernisáže bylo také vyhlašování 
vítězů a udílení čestných uznání. Celkové vítězství 
si z Krásné Lípy odvezl Jiří Mlejnek za snímek ,Sla-
víčkova Kamenice , druhý skončil Boris Pazdera s fo-

tografií Jetřichovická Bělá a třetí místo získal Petr
Hlous za obrázek Most přes Kamenici. Zvláštní ceny 
Národního parku, o. p. s. České Švýcarsko a města 
Krásná Lípa získali Marek Štěpán, Roman Marschner 
a Martin Vitouš.

Výstava všech prací účastníků podzimního work-
shopu bude až do 1. prosince k vidění v krásno-

lipském kulturním domě a poté se přestěhuje do 
prostor informačního střediska v Srbské Kamenici 
a dále pak bude putovat po galeriích celého našeho 
regionu.

„Výstavu mohu jen doporučit každému, koho 
krajina Českého Švýcarska oslovuje“, dodává Václav 
Sojka. 

(

jf)

Region České Švýcarsko má své logo
Region České Švýcarsko má nové logo, které ne-

chala zhotovit obecně prospěšná společnost České 
Švýcarsko. Smyslem nového loga je posílit image 
a prestiž regionu, efektivně působit na své návštěv-
níky a v neposlední řadě odlišit tuto turistickou des-
tinaci od jiných destinací a umožnit tak její snadnou 
identifikaci.

České Švýcarsko je regionem, v němž tradice tu-
ristiky patří k nejdelším a nejbohatším. Po vyhlá-
šení národního parku v roce 2000 se začal rozvíjet 
v moderní turistickou destinaci, která má potenciál 

stát se jednou z nejatraktivnějších nejen v České 
republice. Pokud chce určitý turistický region efek-
tivně působit na své budoucí návštěvníky, musí se 
jasně vymezit a odlišit od ostatních a stát se lehce 
zapamatovatelným. Aby toho bylo dosaženo, je dů-
ležité sjednotit způsob, jakým region komunikuje 
navenek. „Od zavedení společného loga a jednot-
ného vizuálního stylu si naše společnost slibuje 
kromě výše uvedených důvodů také prohloubení 
vzájemné soudružnosti a vztahu k regionu u těch, 
kteří budou logo i vizuální styl na svých tiskovinách 

používat,“ upřesnila projektová manažerka společ-
nosti Martina Kulíková. 

Logo nese dvě základní sdělení. Dominantní nápis 
„České Švýcarsko“ upevňuje povědomí o existenci 
regionu a vymezuje jej, horní řádek s nápisem „pod-
poruji region“ nese vnitřní sdělení o vztahu k regi-
onu, ke kterým se hlásí všichni, kteří logo budou 
využívat.

Přes šedesát aktivních členů Klubu českých turistů Krásná Lípa si v sobotu 11. listopa-
du připomnělo na svém setkání v krásnolipském kulturním domě 25 let své činnosti. 
Krásnolipské přátele přišli pozdravit kromě jiných i turisté z Německa a Polska.

Program kina Krásná Lípa 
- prosinec 2006
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I. Hlavní program
Úkoly z 1. ZZM
Usnesení RM č. 1 - 01
RM projednala úkoly z 1. zasedání Zastupitelstva města 
Krásná Lípa a ukládá:
1. starostovi města, resp. místostarostovi města, aby ve 
spolupráci s právním zástupcem města zpracovali urychle-
ně podrobný rozpis kompetencí a plné odpovědnosti mís-
tostarostů města, a zajištění příslušných pověření a plných 
mocí.
2. Starostovi města předložit ZM návrh na složení finanční-
ho a kontrolního výboru.
3. Starostovi města navrhnout odměnu Janu Kolářovi, ta-
jemníkovi MěÚ, za práci odvedenou v minulém volebním 
období.

II. Došlá pošta
Byty
Usnesení RM č. 1 - 02
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č. 2003/25/17-
015 uzavřené mezi městem Krásná Lípa a Janou a Ondře-
jem Vašutovými, kterým bude nájemní smlouva na byt č. 
28, Nemocniční 1149/12a převedena výhradně na Janu 
Gálovou (Vašutovou), Nemocniční 1149/12a.

Byty
Usnesení RM č. 1 - 03
RM schvaluje celkovou rekonstrukci elektrických rozvodů 
v bytě č. 4, Pražská 450/48. Rekonstrukce bude hrazena 
z org. složky 0380.

Byty
Usnesení RM č. 1 - 04
RM neschvaluje žádost Boženy Sivákové o prominutí výpo-
vědi nájmu z bytu č. 3, Pražská 278/4, Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 1 - 05
RM ruší usnesení RM č. 91 - 12 ze dne 5. 10. 2006, z důvodu 
odmítnutí pronájmu bytu č. 5, Pražská 450/48, Krásná Lípa, 
Vojtechem Dičkem, Pražská 278/4, Krásná Lípa.

Zápočet nájemného
Usnesení RM č. 1 - 06
RM schvaluje Radku Hlinkovi, bytem Smetanova 285/2, 
Krásná Lípa zápočet ročního nájemného za nebytové pro-
story Nemocniční 1137/6 ve výši 46 128 Kč s na vlastí nákla-
dy vybudovaným ústředním topení v bytě č. 2, Smetanova 
285/2, Krásná Lípa. 

Nemovitosti
Usnesení RM č. 1 - 07
RM vyhlašuje záměr obce prodat objekt (kůlna) se st. p. č. 
911/2 o výměře 31 m2 a p. p. č. 644/2 o výměře 224 m2, vše 
k. ú. Krásná Lípa.

Dodávky elektřiny
Usnesení RM č. 1 - 08
RM schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítí NN s firmou ČEZ Prodej, a. s., Vinohradská 8,
Praha a smlouvu o připojení s firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín 4, Teplická 8, obě pro objekt Pražská 615/27, Krásná 
Lípa, dle předloženého návrhu.

Dodávky elektřiny
Usnesení RM č. 1 - 09
RM schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítí NN s firmou ČEZ Prodej, a. s., Vinohradská
8, Praha a smlouvu o připojení s firmou ČEZ Distribuce, a.
s., Děčín 4, Teplická 8, obě pro objekt Pražská 506/6, Krásná 
Lípa, dle předloženého návrhu.

Dotace na kanalizační přípojky
Usnesení RM č. 1 - 10
RM schvaluje vyplacení dotací města Krásná Lípa na zřízení 
kanalizační přípojky pro splaškovou kanalizaci, dle předlo-
ženého návrhu.

III. Různé
Home Banking ČS, a. s. MULTICASH
Usnesení RM č. 1 - 11

RM schvaluje smlouvu o poskytování služby přímého ban-
kovnictví Home Banking České spořitelny, a. s., dle předlo-
ženého návrhu.

Pojištění majetku města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 - 12
RM schvaluje pojistnou smlouvu číslo 772 012838 7 společ-
nosti KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a. s. na pojištění majetku 
města Krásná Lípa s účinností od 12.11.2006 do 11.11.2007, 
dle předloženého návrhu na sdružený živel.

Smlouva na dodávku zemního plynu
Usnesení RM č. 1 - 13
RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě a smlouvy na dodávku zemního plynu pro objekt 
Pražská 615/27, Krásná Lípa, s firmou Severočeská plyná-
renská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, dle předloženého 
návrhu.

Smlouva na dodávku zemního plynu
Usnesení RM č. 1 - 14
RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě a smlouvy na dodávku zemního plynu pro objekt 
Pražská 615/27, Krásná Lípa, s firmou Severočeská plyná-
renská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, dle předloženého 
návrhu.

Smlouva na dodávku zemního plynu
Usnesení RM č. 1 - 15
RM schvaluje uzavření smluv o připojení k distribuční sou-
stavě a smluv na dodávku zemního plynu pro objekt Praž-
ská 506/6, Krásná Lípa, s firmou Severočeská plynárenská, a.
s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, dle předloženého návrhu.

Kanalizační přípojky
Usnesení RM č. 1 - 16
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. 2006/11/18 - 294 o ka-
nalizačních přípojkách s firmou Ing. Petr Hanek - Ventos,
Tovární 205, Rumburk, dle předloženého návrhu.

Smlouva o připojení k distribuční soustavě
Usnesení RM č. 1 - 17
RM schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě 
s firmou Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí
nad Labem, pro objekt Inforcentra na Křinickém náměstí, 
dle předloženého návrhu.

Byty
Usnesení RM č. 1 - 18
RM ukládá Karlu Homolkovi, vedoucímu OMSC, zajistit 
rekonstrukci bytu č. 5, Pražská 450/48, Krásná Lípa. Byt II. 
kategorie o velikosti 1 + 1, v termínu do 31. 3. 2007.

Byty
Usnesení RM č. 1 - 19

RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Studánecká 564/16, Krás-
ná Lípa od 01.01.2007 v obecním zájmu Vlastě Bittmanové, 
Pražská 278/4, Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 1 - 20
RM schvaluje pronájem bytu č. 14, Studánecká 564/16, 
Krásná Lípa od 01.01.2007 v obecním zájmu Jaroslavu Fe-
rencovi, Pražská 270/22, Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 1 - 21
RM schvaluje Oldřichu Strouhalovi, Krásný Buk 54, Krásná 
Lípa příspěvek na materiál nutný k renovaci koupelny v by-
tě č. 3, Krásný Buk 54 ,dle předloženého návrhu. Instalace 
a veškeré práce budou provedeny svépomocí.

Nákup techniky
Usnesení RM č. 1 - 22
RM schvaluje nákup dvou ks traktorové čelní radlice Sla-
tiňany, včetně hydraulického naklápění a čelního závěsu. 
Platba bude uhrazena z investic na nákup nové techniky 
pro TS a rozpočtové rezervy.

Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění tréninkového místa
Usnesení RM č. 1 - 23
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o zajištění trénin-
kového místa č. 2006/49/29Q - 177, dle předloženého 
návrhu.

Smlouva na pronájem podia
Usnesení RM č. 1 - 25
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se Svazkem obcí 
Tolštejn, který zastupuje Agentura pro rozvoj Tolštejnského 
panství, o. p. s. Jiřetín pod Jedlovou a městem Krásná Lípa 
na pronájem podia ve dnech:

 9. 6. 2007 Krásnolipský jarmark
 18. 8. 2007 Sachsen Classic
 1. 9. 2007 Sraz majitelů motocyklů Böhmerland

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- pohledávky k rozpočtovým příjmům k 30. 9. 2006
- přehled návštěvnosti knihovny a internetu
-  dopis od Úřadu průmyslového vlastnictví ohledně ochran-

né známky Centrum Českého Švýcarska
-  poděkování pořadatelů Rallye Sachsen Classic 
-  Okresní soud v Děčíně - usnesení o zastavení řízení Vavřín 

- Demos
-  ukázka Cestovatelské knihy
-  informace o činnosti záchranného týmu.

RM dále projednala tento zápis z komise:
-  zdravotně sociální ze dne 17. 10. 2006

USNESENÍ
z 1. zasedání Rady města Krásná Lípa 

konaného dne 4. listopadu 2006

Dušičkové i vánoční dekorace 
připravují v DPS

Dvě odpoledne v domě s pečovatelskou službou se nesla ve výtvarném duchu. Jeho obyvatelé se sešli 
proto, aby si svými nápady naaranžovali věnce a květináče na dušičky. Pěkně jsme si popovídali, vypili 
šálek čaje a kávy a hlavně pustili pomyslnou uzdu fantazie a vytvořili opravdu hezké dekorace. Přijela 
i Romana Koudelová z Rybniště, 
která se velmi ochotně postara-
la o sušený materiál a zároveň 
pomohla s výrobou. Také nám 
věnovala nějaké stužky a nasu-
šené přírodniny ze svých zásob 
a jeden krásný věnec s podzimní 
dekorací, který zdobí vchod do 
klubovny. Romana Koudelová 
přijede i před Vánoci, aby nám 
pomohla s výrobou adventních 
ozdob. Celou akci nám zdoku-
mentoval pan Tůma, kterému 
rovněž velmi děkujeme. Všem 
se nám dušičkové odpoledne 
líbilo a již se těšíme na to před-
vánoční.

Pečovatelky
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Nové rekvalifikační kurzy pro cestovní ruch
Poradenské centrum se sídlem v Krásné Lípě při-

pravilo nové rekvalifikační kurzy pro všechny, kteří
chtějí profesně působit v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu, zejména jako projektoví manažeři, průvodci 
v chráněných územích nebo pracovat v informač-
ních střediscích a cestovních kancelářích zejména 
v regionu Národního parku České Švýcarsko, Šluk-
novského výběžku a Děčínska.

„Kurzy jsou připravovány v rámci projektu Ko-
munitní centrum Českého Švýcarska ve spolupráci 
s Úřadem práce Rumburk, budou však určeny i zá-
jemcům ze široké veřejnosti a probíhat budou v 
Krásné Lípě“, vysvětluje manažerka vzdělávání Len-
ka Mrázová ze společnosti České Švýcarsko a upřes-
ňuje: „První z kurzů bude Pracovník informačních 
středisek a cestovních kanceláří s plánovaným za-
čátkem v lednu roku 2007, následně se v březnu 
zahájí kurz Pracovník regionální turistiky v chráně-
ných územích a v období září/říjen bude probíhat 
třetí kurz Euromanager v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu.“

Podmínkou pro přihlášení do všech vypsaných 
kurzů je ukončené středoškolské vzdělání. Součas-
ně je důležité zmínit, že všechny otevírané kurzy 
získaly akreditaci ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Podrobnosti o kurzech naleznete 
na http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/celozivotni-
-vzdelavani/.

Název kurzu Komu je určen Termín konání

Pracovník informačních stře-
disek a cestovních kanceláří

Všem zájemcům, kteří chtějí 
profesně působit v oblasti 
cestovního ruchu, konkrétně 
v informačních střediscích 
a cestovních kancelářích 
(zejména v regionu Národ-
ního parku České Švýcarsko, 
Šluknovského výběžku 
a Děčínska)

leden – březen 2007

Pracovník regionální turistiky 
v chráněných územích

Všem zájemcům, kteří chtějí 
profesně působit v oblasti 
průvodcování v chráněných 
územích, je specializován 
na oblast Národního parku 
České Švýcarsko
březen- květen 2007

březen- květen 2007

Euromanager pro oblast 
cestovního ruchu

Všem zájemcům, kteří chtějí 
profesně působit v oblasti 
rozvoje cestovního ruchu, 
zejména jako projektoví 
manažeři.

září - říjen 2007
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Městský park v Krásné Lípě prošel náročnou rekonstrukcí
Projít „magnoliovou cestou“, posedět na „rododendronové vyhlídce“, pokra-

čovat dále „šeříkovou kolonádou“ a v jakémkoli ročním období najít, s trochou 
vnímavosti, vždy něco zajímavého.

Na jaře , v nejvděčnějším zahradnickém období, míjet stovky kvetoucích keřů, 
v letním ránu vdechovat vůni čerstvě posečené trávy. Pozorovat prvními pod-
zimními mrazíky ojíněné plody cizokrajných dřevin, v pavučinách zamotané 

domácí trnky. V zimě pak nahé větve bez listí odhalí zajímavou strukturu kůry 
nebo výraznou barvu mladých letorostů. To vše rámováno ptačím zpěvem, šu-
měním listí nebo klokotáním potůčků. 

I takto lze popsat budoucí procházku krásnolipským městským parkem, uni-
kátním klínem přírody „vraženým“ téměř až k srdci města, k náměstí. 

Historie
Krásnolipský městský park je kra-

jinářský, založený v druhé polovině 
19. století, kdy byla Krásná Lípa síd-
lem Horského spolku pro nejsever-
nější Čechy (založen 25. 8. 1882), 
který svou činností výrazně přispěl 
k rozvoji turistiky v této oblasti. V te-
rénu je stále ještě částečně patrná 
někdejší bohatá programová ná-
plň parku (rybník Oko s ostrůvkem 

a dnes již neexistujícím umělým ma-
lým vodopádem, val bývalé střelnice, 
meandrující potok s malými tůňkami 
apod.). Stejně tak o jeho minulosti 
svědčí množství původních vzrost-
lých, často sadovnicky i esteticky 
hodnotných dřevin. Bohužel řada 
z nich je nevratně poškozena v dů-
sledku více než padesátileté absence 
jakékoli odborné údržby.

Rekonstrukce
Myšlenkou záchrany a obnovy to-

hoto cenného krajinného prvku se 
tým nadšenců okolo Ing. Karla Hi-
eka, našeho předního dendrologa 
a šťastnou shodou okolností dnes 
již občana Krásné Lípy, začal zabývat 
již začátkem 90. let minulého století. 
S touto dobou jsou spojeny počáteční 
práce, především čištění ploch od ná-
letových dřevin a hrubý úklid. V roce 
1997 bylo rozhodnuto o zpracování 
komplexní projektové dokumentace 
pro obnovu parku a byla deklarována 
snaha pokusit se získat nezbytný ob-
jem finančních zdrojů pro následnou
realizaci. Bylo zřejmé, že zásadní podíl 
na tuto investici musí přijít z jiných 
než obecních zdrojů.

Po důkladném zaměření a zinven-
tarizování všech dřevin byl zpracován 
podrobný plán dosadeb a obnovy 

vnitřní infrastruktury parku. Souběž-
ně probíhala v zimních obdobích li-
kvidace přesně určených nevhodných 
dřevin a celé území bylo postupně 
čištěno.

V roce 2003 bylo zažádáno o státní 
dotaci na regeneraci městského par-
ku a v závěru roku rozhodl ministr 
životního prostředí Libor Ambrozek 
o jejím přidělení ve výši téměř 6 mil. 
korun.

Celá akce byla vzhledem k rozsahu 
rozvržena do tří let, podílelo se na ní 
mnoho subjektů od krásnolipských 
technických služeb až po mnohé další 
dodavatele. Samotnou realizaci rekon-
strukce vedl po celou dobu Jan Kolář, 
tajemník MěÚ Krásná Lípa. Práce na 
obnově byly dokončeny v minulých 
dnech. Parkem prochází i Köglerova 
naučná stezka Krásnolipskem.

Vnitřní náplň
Obnovou parku získává Krásná 

Lípa výjimečnou, kvalitně uprave-
nou a dendrologicky velmi hod-
notnou plochu v těsné blízkosti 
centra města, se kterým je orga-
nicky propojena v loňském roce 
obnovenou alejí na hrázi rybníka 
Cimrák. 

V areálu parku jsou rozmístěny dře-
věné sochy a plastiky vytvořené na 
tradičním setkání řezbářů. Jako mate-
riál byly použity kmeny stromů, které 
musely být v průběhu rekonstrukč-
ních prací pokáceny.

Parkem je zároveň vedena i Kögle-
rova naučná stezka Krásnolipskem. 
Na několika informačních tabulích 
je návštěvník informován o historii 
parku, sadovnicko-krajinářských za-
jímavostech, o botanickém složení 
porostů apod. 

Ve spodní části parku je také insta-
lována geologická expozice se vzorky 
hornin u okolí Krásné Lípy.

Z původní výbavy lze v parku najít 
i zbytky valu bývalé střelnice, zajíma-
vostí je i malá kotelnička, která slou-
žívala coby zdroj tepla pro reprezen-
tativní rodinnou hrobku na blízkém 
hřbitově.

Na velké zpevněné ploše v centrální 
části parku je vybudován altán pro ko-
nání koncertů v přírodě, veřejné osvět-
lení umožňuje i večerní procházky. 

Parkem prochází i jedna z větví nově 
vybudované cyklostezky.

Městský park má šanci stát se i láka-
vým turistickým cílem, protože množ-
stvím a hlavně velmi pestrou skladbou 
dřevin nemá v blízkém i vzdálenějším 
okolí obdoby.

(J. Kolář)

Fakta
Městský park v Krásné Lípě se nachází 
jihozápadně od náměstí v nadmořské 
výšce 420 až 450 m.
Celková rozloha parku je 14,18 ha, bez 
plochy hřbitova pak 12,24 ha. 
Sadovnické úpravy proběhly na celko-
vé rozloze 10,6 ha. 
Ošetřeno bylo 186 stromů, náleto-
vé dřeviny byly odstraněny z plochy  
7000 m2.

Bylo spotřebováno přes 1500 kubíků 
kůrového substrátu.
Druhový a odrůdový soupis čítá té-
měř 300 položek.
Vysazeno bylo více než 500 stromů 
a 23 000 keřů.
Bylo instalováno 27 nových svítidel 
veřejného osvětlení
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Krásná Lípa vede 2. třídu okresního přeboru dospělých
To, co bylo ještě před několika lety pouhým 

snem, se stává díky práci trenéra Václava Kolaří-
ka a jeho svěřenců skutečností. Fotbalisté Krásné 
Lípy s přehledem vedou tabulku II. třídy okresní-

ho přeboru dospělých a před zimní přestávkou 
mají pohodlný náskok 15 bodů.

Již dnes se tak ozývá čím dál hlasitější volání po 
postupu do B třídy krajského přeboru. Podle hrá-

čů i diváků má na současných výsledcích velký 
podíl trenér mužstva, sedmašedesátiletý Václav 
Kolařík, který trénuje náš tým 4 roky.

Václav Kolařík: „Chceme postoupit do vyšší třídy“
Václav Kolařík pochází z Prahy, mládí však strá-

vil v Krásné Lípě. Přes 40 let působil v Děčíně jako 
strojírenský technik a „na penzi“ se vrátil do našeho 
města. Za svou bohatou kariéru již trénoval např. 
mužstva Kovostroje Děčín, Jiskry Modrá nebo Slo-
vanu Varnsdorf. 

Při příležitosti zimní pauzy mu pro Vikýř položil 
několik otázek Jan Fiala.
S jakými cíli a ambicemi jste mužstvo přebíral?
Z počátku jsem chtěl „jen“ dělat dobrý fotbal, ale 
postupem času jsme si začali klást stále větší cíle 
a dnes se zcela jasně hovoří o postupu do vyšší 
třídy.
Co by tento postup znamenal pro krásnolipský 
fotbal?
Především větší prestiž a kvalitní kopanou pro divá-
ky, ale také spoustu starostí. Jedna sezóna by nás 
vyšla na cca 150 000 korun a to je velmi vysoká část-
ka, kterou zatím nemáme.
Když se v ČR řekne fotbal, mnoho lidí bohužel 
dodá - korupce. Co si o tomto problému myslíte?
Já osobně jsem se s tím nesetkal, ale celkově to 
kopané obrovsky škodí a má to také vliv na nábor 
mladých fotbalistů.
K fotbalu patří i sponzoři, kdo pomáhá vašemu 
týmu?
Největším sponzorem je město, které zajistilo tráv-
ník na hřiště a hradí také jeho údržbu včetně kabin 
a tribuny na stadionu. Velmi nám pomáhá také ma-
teřská TJ Krásná Lípa a mnohé firmy i jednotlivci. Za
všechny jmenuji: Diosna, Eurotopoz, Novia, Petoba-
king, Demos nebo bar Bogota, ale poděkování patří 
všem, kteří jakkoliv přispěli či pomohli.
Kdo z hráčů zaslouží zvláštní „podzimní“ pochvalu?
Z přespolních: J. Roubíček, Ing. Drahota, nestor 
našeho fotbalu Milan Dvořák nebo hostující Pavel 
Dragoun. Z domácích potom Milan Pešír, Roman 
Dvořák, Jiří Vaněk a z těch nejmladších Martin No-
vák a Jiří Litoš. Ale pochvalu si samozřejmě zaslouží 
i všichni ostatní. Děkuji za rozhovor 

(jf)

Horní řada zleva: trenér Kolařík, Litoš, Dvořák R., Novák, Smržík, Roubíček, Janiš, Pešír, Brehovský, Dragoun,  
Drahota, vedoucí mužstva Zelenka. 
Spodní řada zleva: Vaněk, Benych, Herák, Kafka, Marhold, Trnka. 
Chybí: Vyskočil, Dvořák, Pallag.

Veteránky 2006 - zvítězil Liberec
V závěru příspěvku o volejbalovém turnaji vete-

ránek v roce 2005 jsme si symbolicky slíbili, že bu-
deme všichni držet palce, aby se ten letošní konal 
již v nové – opravené tělocvičně. A vida, zázraky se 
dějí. Protože to, co vzešlo z rekonstrukce staré soko-
lovny je skutečně zázrak. Tělocvična, sociální záze-
mí, balkon, prostě celkový efekt, jak jednoznačně 
řekli všichni přítomní, je úžasný.

A tak v příjemném prostředí nové tělocvičny, za 
vydatného umu a šarmu děvčat z „občerstvovací 
stanice“ se v soutěži Veteránek 2006 utkala druž-
stva Šluknova, Rumburka, Varnsdorfu, Mikulášovic, 
Liberce a Krásné Lípy. Do pohodového zahájení 
celého turnaje předsedkyní volejbalového oddílu 
Věrkou Polákovou, kdy opět ženy svými vtipnými 
kostýmy a tentokrát i tanečky vnesly do volejba-
lového zápolení onu srdečnou dravost a jemnocit, 
kterým je tento turnaj vždy provázen, bylo koneč-
né pořadí následující: 1. místo LIBEREC, 2. místo 
MIKULÁŠOVICE a 3. místo KRÁSNÁ LÍPA. Dále pak 
Varnsdorf, Rumburk a na místě posledním se ten-
tokrát ocitly ženy ze Šluknova. Nutno podotknout, 
že v případě umístění Krásné Lípy sehrála velkou 
roli posila dvou nejmladších hráček, pro které byl 
tento turnaj křestem. Nicméně jako vždy nešlo 
o umístění, ale o radost z opětovného setkání nás 
všech.

K celkové pohodě přispěli i páni rozhodčí, kteří 
opět nekompromisně regulovali temperament 
hrajících žen. A diváci? Neměli chybu!

A co nakonec? Nakonec se ráda opakuji a děkuji 
všem, kteří se 11. 11. 2006 podíleli na organizaci 
a pomoci při zvládnutí turnaje veteránek a jako 
vždy cituji přání všech přítomných hráček: Těšíme 
se všechny na shledání s vámi všemi zase za rok.

Za volejbalové veteránky Ivana Caklová


