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Žaloba Františka Kinského
proti Krásné Lípě byla stažena
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Nové komunikace v Krásné Lípû
František Kinský chtěl i tento prostor

vat. „ Náš právní zástupce se domnívá, že jedním z důvodů může být případná žaloba u Evropských soudů,
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Jedna ãást nové stezky vede od Cimráku
k Centru sluÏeb (domu chovatelÛ) a vyústí na
námûstí.
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Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 29. 1. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 1. 2. 2007 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, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

Tvořte s námi Vikýř
Redakce Vikýře spolu s krásnolipskou radnicí děkuje všem, kteří posílají své příspěvky do tohoto
periodika a jen upozorňujeme, že naše prosba a žádost o spolupráci stále trvá, proto pište prosím dál.
Jen pokud budou součástí našeho půlměsíčníku
aktuální informace z místa, ve kterém žijeme, bude
tento „živý“ a jde také o zajímavou zpětnou vazbu
mezi vydavatelem – tedy městem a jeho obyvateli,
chalupáři a návštěvníky – tedy námi.
Adresa pro příjem příspěvků:
Městský úřad Krásná lípa
Masarykova 246/6, 407 46 Krásná lípa
e-mail:
podatelna@krasnalipa.cz
sarkapeskova@centrum.cz
ﬁala@krasnalipa.cz

Dne 11. 1. 2007 oslavila 80 let naše maminka,
babička a prababička, paní HANA JIRKOVSKÁ.
Přejeme ji hodně životního elánu, zdravíčka
a štěstí.
Dcera Magda s rodinou.
Redakce Vikýře se omlouvá za pozdní otisknutí
blahopřání.

České Švýcarsko, o. p. s. pro realizaci
projektu „Informačně vzdělávací systém
v chráněných územích Českého Švýcarska“
ﬁnancovaného z EU vypisuje výběrové
řízení na pozici Pracovník Informačního
střediska pro Krásnou Lípu, Děčín, Mezní
Louku a pro zajištění průvodcovských
služeb na DPP, DPČ příp. Smlouvu o dílo
Pracovník regionální turistiky v chráněných území.
Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz
nebo na telefonu 412 383 467. Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem
zasílejte nejpozději do 31. 1. 2007 na adresu romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz.
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Děti vystavují v domě dětí
v Ústí nad Labem

Loňský projekt České Švýcarsko dětem, na který
krásnolipská obecně prospěšná společnost České Švýcarsko získala ﬁnanční podporu nadace ČEZ, vyvrcholila setkáním v Domě dětí a mládeže v ulici Winstona
Churchilla v Ústí nad Labem. „Kromě prezentace výsledků projektu se tam uskutečnila i vernisáž výstavy
výtvarné soutěže Náš Národní park České Švýcarsko
a došlo i na ukázky ekoprogramů pro děti a praktických dílen,“ vysvětlila manažerka obecně prospěšné
společnosti Dana Štefáčková.
Vítězné výtvarné práce došlé do soutěže Náš národní park České Švýcarsko se do ústeckého domu dětí
přesunuly z varnsdorfské ČSOB banky, kde byly k vidění do konce loňského roku. V Ústí nad Labem budou vystaveny do konce února. Výtvarné práce z této

soutěže jsou v současné době také v galerii Na scho(vik)
dech na Městském úřadu v Krásné Lípě.

Českosaské Švýcarsko
– nejlepší turistický produkt 2007
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
získala koncem minulého týdne nejvyšší ocenění a titul Grand Prix Region Tour 2007. Titul získala
v rámci soutěže Nejlepší turistická nabídka v České
republice, jež byla organizována během mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour/GO
v Brně. „Jsem velmi potěšen, že v rámci tak významného veletrhu, jehož hlavním obsahem je komplexní přehlídka regionů a turistických oblastí ČR,
zahraničních regionů, cestovních kanceláří a agentur, zahraničních turistických centrál apod., obdržel
náš produkt s názvem Highlights národních parků
České a Saské Švýcarsko v konkurenci jiných soutěžících cenu v soutěžním regionu Český sever, cenu
Ministerstva pro místní rozvoj a stal se absolutním
vítězem celé soutěže,“ řekl Marek Mráz, ředitel OPS
České Švýcarsko.
Ocení, které se společnosti dostalo, je za turistický
balíček „Highlights národních parků České a Saské
Švýcarsko“. Při jeho zakoupení získává návštěvník
ucelený program pro 2 osoby na 3 dny, v jehož ceně
je zahrnuto ubytování v luxusním hotelu s centrální
polohou, poznávací kurs golfu, návštěva lázní Toskana Therme, jízda vyhlídkovým autobusem, turistická
mapa a další materiály. Balíček tak umožňuje prožít
prodloužený sportovně-relaxační víkend v Českém

Ředitel společnosti České Švýcarsko Marek Mráz přebírá na slavnostním vyhlášení cenu za Nejlepší turistický
produkt od hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce.
Švýcarsku. „OPS České Švýcarsko již pět let usiluje
o rozvoj regionu České Švýcarsko a oblast turistiky
považuje za stěžejní. Toto ocenění je nejen vyznamenáním pro nás samotné, ale věřím, že upoutá pozornost i zájem u široké a odborné turistické veřejnosti
o tento jedinečný region,“ dodal Marek Mráz.
Dana Štefáčková, OPS České Švýcarsko

Maminkám i babičkám
se ve školce líbilo

Dne 19. 12. 2006 jsme navštívily mateřskou školu
v Masarykově ulici, kde děti měly vánoční besídku.
Paní učitelky nás maminky a babičky srdečně uvítaly
a začal překrásný program, ve kterém nám děti zazpívaly a recitovaly vánoční písně a koledy. Předvedly
nacvičenou gymnastiku, aerobik a úžasně zatančily
mazurku. Když program skončil a děti se šly podívat

pod stromeček, paní učitelky nás pohostily cukrovím a kávou. Je vidět, že paní ředitelka Gottwaldová
a paní učitelky Stiborová a Kučerová se plně věnují
dětem, protože to, co nám děti předvedly zasluhuje
obdiv. Jsou to paní učitelky na správném místě.
Děkujeme za krásně strávené odpoledne, maminky a babičky.

Centrum péče o člověka hledá do týmu muže i ženy
pro poradny zlepšování kondice a tvarování postavy.
Rekvaliﬁkace zajištěna. HPČ i VPČ.
Pro více informací volejte 775 375 065.
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Různé

Pozvánky

Plán zasedání rady města
Krásná Lípa na rok 2007
8. 3. 2007
26. 4. 2007
21. 6. 2007
13. 9. 2007
13. 12. 2007
Uvedené termíny se mohou změnit!

Folklorní festival
i na DVD a VHS

Folklorní soubor Lužičan nabízí k prodeji profesionálně natočené DVD a VHS z Mezinárodního folklorního festivalu konaného v Krásné Lípě
9.-11. 6. 2006. K vyzvednutí je u p. Semelky v krásnolipském železářství.

Nafukovací hala
v Krásné Lípě
hrozila pádem
Doslova několik minut scházelo k tomu, aby byla
zcela zničena nafukovací hala v nejmodernějším sportovním areálu regionu, ve sportovním areálu Českého
Švýcarska v Krásné Lípě. „Okolo čtvrteční osmé hodiny
večer se k výpadku elektrického proudu, zaviněnému
vichřicí, přidala ještě porucha nouzového agregátu
a halu tak na téměř dvě hodiny nemělo co nafukovat.
Zároveň s postupným snižováním tlaku uvnitř zuřila
ještě větrná smršť venku a ta také zavinila protržení
haly a zborcení systému vnitřního osvětlení,“ popsal
vzniklou situaci krásnolipský místostarosta Jan Fiala.
Pracovníci sportovního areálu, kteří právě měli službu, správce areálu, vedoucí majetkového odboru radnice i místostarosta města okamžitě přispěchali na místo havárie a snažili se poruchu odstranit. Situaci navíc
komplikovaly výpadky mobilních sítí, které nedovolily
spojení s příslušným servisním střediskem. „Když už
vše vypadalo zcela beznadějně, protože tlak uvnitř haly
klesl pod kritickou hladinu a ta svým vlněním spíše než
halu připomínala rozbouřené moře s třímetrovými
vlnami a hrozilo zřícení celé konstrukce během několika minut, podařilo se nakonec nouzový agregát haly
opravit a následně pak i zaslepit její protržený povrch,“
doplnil Jan Fiala, který za všechny, kteří v hojné míře
nafukovací halu využívají, vyjádřil poděkování těm, jež
se zasloužili o to, že Sportovní areál Českého Švýcarska
slouží veřejnosti i po tak dramatické noci, jakou byla ta
čtvrteční. „Poděkování tedy patří Pavlíně Lesové, Miroslavě Přibylové, Vlastimilu Šmalclovi, Karlu Homolkovi
a Pavlovi Podhorskému,“ zdůraznil Jan Fiala.
(vik)

Vlastimil šmalcl opravuje trhlinu v plášti haly

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ. Ve čtvrtek 1. února
od 19.00 hodin je na programu kulturního domu
v Krásné Lípě komedie 1+1=3, kterou pod taktovkou režiséra Jaroslava Mrštíka nastudoval Divadelní soubor Domu kultury v Rumburku. Vstupné je 50,- Kč a předprodej vstupenek je na tel.
412 384 096 nebo 777 184 083, N. Semelková.
PLES ŠKOLY. V pátek 26. 1. 2007 se v kulturním
domě v Krásné Lípě uskuteční ples školy. Pořáda-

jí ho sdružení Rodiče pro školu a Základní škola
Krásná Lípa.
PLES NÁRODNÍHO PARKU ČŠ. Ve čtvrtek
8. 2. 2007 se v kulturním domě v Krásné Lípě
uskuteční ples Národního parku České Švýcarsko. Pořádá jej Správa Národního parku České
Švýcarsko.
II. SPOLEČENSKÝ PLES. V sobotu 3. února od
20.00 hodin se v Domě kultury v Rumburku koná
II. společenský ples příznivců kultury na Šluknovsku. Hraje Continental–Band Liberec. Vstupné
100,- Kč. Předprodej vstupenek Rumburk – Dům
kultury, Šluknov – Dům kultury, Krásná Lípa – Kulturní dům, Staré Křečany – obecní úřad.

Logo oslav 300 let Lorety
v Rumburku navrhl Krásnolipák
V sobotu 15. září 2007 uplyne tři sta let od dostavby a vysvěcení Lorety v Rumburku. Jednou z prvních vlaštovek chystaných oslav 300 let rumburské
loretánské kaple je logo akce. Vzešlo z mezinárodní
soutěže reprodukčních graﬁků ze Šluknovského výběžku. „Autory vybraného návrhu jsou krásnolipský
„sazeč“ Vikýře Ondřej Hořeňovský a Jan Kalábek,
studenti maturitního ročníku Střední odborné školy
mediální graﬁky a polygraﬁe v Rumburku. Deﬁnitivní podobu dal logu Martin Rein, učitel odborného
vyučování z téže školy,“ uvedl páter Jozef Kujan.

Městem se přehnala vichřice
Ničivá vichřice, která se v noci ze čtvrtka na pátek
přehnala přes celou Českou republiku, se bohužel nevyhnula ani Krásné Lípě.
Ve městě si její řádění vybralo krutou daň. Poničena
byla spousta střech, oken i různých vikýřů a vývěsních
štítů, ale nejhorší bylo působení přírodních živlů na
stromy po celém městě. „Jen v noci likvidovali krásnolipští hasiči na padesát padlých stromů, které většinou bránily dopravě, či způsobovaly výpadky proudu
a další škody,“ popsal situaci místostarosta města Jan
Fiala. Dodal, že krásnolipským hasičům za jejich obětavou práci patří veliké poděkování.
Mnoho Krásnolipáků také minulý pátek ráno zjistilo,
že jim na zahrádkách přistály stromy, někdy vlastní,
jindy ty od sousedů. Zřejmě největší škody ale utrpěl
teprve nedávno zrekonstruovaný městský park, kde
byly zcela nenávratně zničeny statné kanadské smrky,
cizokrajné borovice, mohutné jasany, unikátní buky
i vzácné tisy, které byly přes 100 let chloubou celého
města. Také místní hřbitov, jenž je součástí parku, ne-

byl řádění živlů ušetřen, když jeden ze stromů zcela
zničil asi pětimetrovou část hřbitovní zdi. „Jediná, ale
zato velmi pozitivní zpráva je ta, že nemáme zprávy
o žádné újmě na životě ani zdraví našich spoluobčanů. Stromy, které padaly, naštěstí nikoho neohrozily,“
podotkl závěrem Jan Fiala.
(vik)

·
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USNESENÍ

z 5. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 4. ledna 2007
I. Hlavní program
Úkoly z 2. zasedání ZM
Usnesení RM č. 5 - 01
RM projednala průběh, výsledky a úkoly vyplývající
z 2. zasedání ZM a ukládá:
a) místostarostovi města Janu Fialovi: vytvořit pracovní skupinu, zabývající se interpelací zastupitele Miroslava Brabníka,
b) vedoucí projektu Komunitní centrum ČŠ Haně
Volfové: zpracovat návrh spolupráce ZŠ Krásná
Lípa s Komunitním centrem ČŠ,
c) Janě Gálové: připravit materiál týkající se možné
úpravy hlasování ZM k posouzení právnímu zástupci města,
d) Vladimíře Doškové: vypracovat plán možného
odkoupení pozemku pro rozšíření cesty u lávky
v Lidické ulici,
e) vedoucímu TS Pavlu Bartoňovi: zajistit realizaci
rozšíření cesty u lávky v Lidické ulici,
f ) starostovi města Zbyňku Linhartovi: posoudit
možnost přístavby přístupu na jeviště v Kulturním domě.
Centrum NP České Švýcarsko I
Usnesení RM č. 5 - 02
RM projednala přípravu výběrového řízení na vybavení Centra služeb a Sportovního areálu v rámci projektu Centrum NP ČŠ I a schvaluje vypsání výběrového
řízení na vybavení, dle upraveného předloženého
podkladu. RM projednala možnosti budoucího provozování projektů Centra NP České Švýcarsko I a ukládá
místostarostovi města připravit podklad pro provozování Centra služeb ČŠ v návaznosti na ostatní aktivity
města a rekvaliﬁkace v projektu Komunitního centra
ČŠ, dle předložených podkladů.

II. Došlá pošta
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 5 - 03
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1791/10 o výměře
196 m2 a st. p. č. 1134 o výměře 37 m2, vše k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Ondřeji Lehoczkému, Krásná Lípa, Studánecká 16.
Byty
Usnesení RM č. 5 - 04
RM schvaluje převod práv a závazků vyplývajících
z nájemní smlouvy č. 2005/25/27-137 na byt č. 4,
Masarykova 16/1, Krásná Lípa uzavřené mezi městem Krásná Lípa a Karlem a Lucií Homolkovými, Masarykova 16/1, Krásná Lípa, na Petru Homolkovou,
Křižíkova 1114/34, Krásná Lípa.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 5 - 05
RM neschvaluje předloženou smlouvu, o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. a požaduje její opravu. Dále RM požaduje s ohledem na
zástavbu a úpravy veřejné zeleně, aby šíře pásu,
který je předmětem věcného břemene, byla
max. 1 m.
Žádost oddílu kopané TJ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 5 - 06
RM projednala žádost oddílu kopané TJ Krásná
Lípa o ﬁnanční příspěvek a doporučuje žadateli
podání žádosti, dle pravidel pro přidělování ﬁnančních příspěvků města Krásná Lípa na podporu
kulturní, sportovní a tělovýchovné činnosti a práce
s mládeží.

Program kina Krásná
na měsíc únor 2007
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Dopravní obslužnost obcí v Ústeckém kraji
Usnesení RM č. 5 - 07
RM bere na vědomí změny v dopravní obslužnosti
obcí, platné k 1. 1. 2007.
III. Různé
Ceník Sportovního areálu Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 5 - 08
RM schvaluje změnu ceníku za pronájem hřišť ve
Sportovním areálu Českého Švýcarska.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 5 - 09
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:
p. p. č. 1297/1,
část o výměře 400 m2,
k. ú. Krásná Lípa
Zástavba RD v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 5 - 10
RM se seznámila s projektovou dokumentací od ﬁrmy Ites-pro spol. s r. o. pro územní řízení na zástavbu prostoru mezi ulicemi Smetanova, Rooseveltova
a E. Krásnohorské rodinnými domy a bere navrženou variantu zástavby na vědomí.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- návštěvnost knihovny a internetu
- zápis z jednání partnerů projektu KCČŠ
RM dále projednala tento zápis z komise:
- pro přidělování dotací na kulturu a sport ze dne
6. 12. 2006
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Inzerce

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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Zimní táboření bylo
teplé a větrné

V loňském roce turisté tábořili ve sněhu

Letos bylo jaro, mnozí ani stan nestavěli

Za nejteplejší a největrnější v historii označili letošní pětadvacátý ročník Nejsevernějšího zimního
stanování pod Vlčí horou jeho účastníci. „V sobotu
13. ledna ráno bylo deset nad nulou,“ konstatoval
za pořadatele z Klubu českých turistů v Krásné Lípě
jejich předseda Václav Hieke. „Podobné teplo jsme
sice už jednou zažili, ale to bylo přes den, v noci
teploty klesaly k nule, tentokrát ale bylo i v noci teplo,“ upřesnil. Co ovšem letos nedodala paní
zima, poskytl vítr. „Takový nepamatuji, i kolíky od
stanu to trhalo,“ podotkl Václav Hieke, kterému
jako účastníku zimního stanování sice zima, sníh
a trochu mrazu chybí, ale z hlediska odpovědnosti pořadatelů vítá spíše mírnější zimu. „Alespoň
mohu klidně spát a nemusím se bát, že někdo
omrzne, dodal.“ Zažil totiž i pětadvacetistupňové
mrazy a metr sněhu.
Letošní jubilejní pětadvacátý ročník Nejsevernějšího zimního stanování na Vlčí Hoře přilákal třicet
šest vyznavačů zimního stanování prakticky z celých
Čech. Nejmladším účastníkem v seznamu byl mladík
s rokem narození 1993, nejvzdálenějším pak muž ze
Šumperku, i když úplně nejvzdálenější byl vysoko-

školák James z amerického New Yorku. V Česku prý
nebyl poprvé, ale poprvé navštívil Prahu, České Švýcarsko a poprvé spal pod stanem. Václav Hieke na
Vlčí Hoře letos napočítal patnáct stanů, ale některé
účastníky letošní teplé počasí stan postavit nedonutilo a raději přespali pod širákem, mezi ně třeba
patřila i Božena Vodičková z Prahy.

Zápis jako z pohádky
Na základní škole v Krásné Lípě začal zápis do první třídy. První polovina dětí přišla k zápisu ve středu

17. ledna, druhou polovinu to čeká ve středu 31.
ledna. Letos by k zápisu do prvních tříd mělo přijít

Turisté
představili
infocentrum
na kolech
Svou premiéru si o víkendu odbylo Venkovské mobilní informační centrum. Jde o mobilní karavan vybavený přenosnými počítači s připojením na internet,
dataprojektorem, plátnem, tiskárnou, skenerem a kopírovacím zařízením, které dobrovolně obsluhují především studenti. O tuto jedinečnou službu veřejnosti
budou v letošním roce obohaceny především tradiční
turistické a sportovní akce, které připravují Kluby českých turistů a další občanská sdružení na Šluknovsku.
Poprvé mobilní infocentrum posloužilo účastníkům
Nejsevernějšího zimního stanování na Vlčí Hoře. „Jeho
cílem je v příhraniční oblasti Mikroregionu SEVER provádět osvětovou činnost v oblasti používání moderní
informační techniky a poskytovat internetové komunikační služby venkovským obyvatelům a návštěvníkům Šluknovského výběžku,“ řekla Helena Landová.
Dodala, že lidé si v něm budou moci zřídit třeba svou
první e-mailovou adresu, stáhnout či poslat digitální
fotograﬁe, ale i získat mnohé turistické informace.
S aktivitou vytvořit venkovské mobilní infocentrum
přišli mladí turisté ze Šluknovského Klubu českých
turistů. „Nápad se zrodil při organizaci letního mezinárodního setkání mládež e z celé Evropy v Jiřetíně pod
Jedlovou, kdy mezi účastníky byli i tací, kteří by kvůli
jednomu „mejlíku“ hledali veřejný internet a obětovali
i celodenní super program,“ podotkl Vojtěch Veselý.
Touto moderní službou budou obohaceny nejen tradiční turistické akce jako:
BRTNICKÉ LEDOPÁDY 3. 2. 2007
VÍTÁNÍ JARA 24. 3. 2007
JARNÍM ŠLUKNOVSKEM 6.-9. 4. 2007
STEZKA ODVAHY 5. 5. 2007
SEVERNÍ STOPOU 12. 5. 2007
ale i TOUR DE FEMININ v červenci a jiné. Další akce
může být i Vaše! Jedinou podmínkou je poskytnout
prostor k zaparkování a elektrickou energii prostřednictvím el. přípojky. Možná i policejní dohled.
Informace: kctsluknov@seznam.cz – Mgr. Helena
(vik)
Landová, tel.: 731054028
přes padesát dětí, a aby jejich první setkání se školou bylo příjemné, společně s učiteli na ně čekala
řada pohádkových bytostí, které je zápisem do první třídy bezpečně provedly.
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Ohřeje nám biomasa teplé zimy?
- 2. díl nepravidelného „bioseriálu“
Letošní zima je nezvykle teplá. Pamětníci v Krásné Lípě takovýto leden nepamatují. Meteorologové zatím pro Česko stále hlásí nezvykle vysoké
teploty a čas od času naměří nový teplotní rekord.
Britští meteorologové předpovídají, že rok 2007
bude zřejmě celosvětově nejteplejší v celé moderní historii. Z mnoha stran se ozývají varovné hlasy
a ne zrovna optimistické zprávy a předpovědi.
Problém však není v samotném oteplování, planeta Země se ve své historii oteplovala a ochlazovala již vícekrát, ale v rychlosti této změny a v souvisejících změnách klimatu, s nimiž může být velmi
náročné se vyrovnat. Mimochodem, ač to může
znít paradoxně, tak v Evropě se podle některých
předpovědí může globální oteplování projevovat
ochlazováním. To by mělo být způsobeno slábnutím Golfského proudu, který tak reaguje na velký
objem sladké vody z tajících ledovců.
Jednou z hlavních příčin současného oteplování jsou emise skleníkových plynů, zejména pak
oxidu uhličitého a methanu. Skleníkové plyny působí v atmosféře podobně jako sklo ve skleníku.
Pouští světelné paprsky dovnitř, ale brání teplu
odcházet ven. Oxid uhličitý je v převážné míře
vypouštěn při spalování fosilních paliv v energetice, dopravě a průmyslu. Methan vzniká prostřednictvím anaerobních methanogenních bakterií,
např. na skládkách odpadů, v živočišné výrobě či
na rýžových polích. Uhlík, který se ukládal v zemi
ve formě uhlí, ropy či zemního plynu je nyní vypouštěn do atmosféry rychlostí mnohonásobně
převyšující rychlost jeho akumulace.
Avšak každý problém (a to i problém globální)
má minimálně jedno řešení. Když vědci zjistili, že
se ztenčuje ozónová vrstva, přijala mezinárodní
komunita opatření, díky nimž se omezila výroba
a užívání látek, které ozónovou vrstvu poškozují.
Po určité době se ozónová díra přestala rozpínat
a posléze se dokonce začala zmenšovat. Avšak
globální změna klimatu je trochu větší problém.

Zatímco bez freonů se dokážeme celkem snadno
obejít, tak omezit spalování fosilních paliv a další
zdroje emisí skleníkových plynů není zdaleka tak
jednoduché. I přes to, že byl ratiﬁkován Kjótský
protokol a přijato mnoho dalších předpisů s cílem
snížit emise skleníkových plynů, přestože Evropská unie přijala vlastní v celosvětovém porovnání
ambiciózní cíle, které před několika dny posunula
ještě dál cílem snížit emise skleníkových plynů
o 20% do roku 2020, tak je to s ohledem na intenzitu již probíhající změny klimatu nedostatečné.
Lze tedy očekávat, že jak se budou stále silněji
projevovat následky klimatických změn, tak se
bude i zvyšovat motivace ke snižování emisí.
Máme čekat na legislativu či na další projevy
změn klimatu nebo se máme raději začít připravovat již nyní? Odpověď je na každém z nás. A co
vlastně je možné dělat? Na prvním místě jsou
zcela jistě úspory energií a paliv - úsporné spotřebiče, zateplování domů, regulace a optimalizace
vytápění a svícení, apod. Na druhém místě jsou
pak obnovitelné zdroje energie a recyklace odpadů. Obecným cílem je snížení spotřeby energií
a postupné nahrazení fosilních paliv obnovitelnými zdroji, které jsou z pohledu emisí skleníkových
plynů neutrální. V případě Krásné Lípy se coby obnovitelný zdroj energie nabízí zejména biomasa
doplněná např. solárními panely. Ostatně využívání dřeva pro vytápění není pro Krásnou Lípu nic
nového. Nové technologie a přístupy nám však
mohou umožnit dosáhnout efektivnějšího využívání tohoto stále více ceněného paliva a také
nižší emise, což ocení každý, kdo se za inverzního
večera rozhodne projít po městě. Ale o technologiích a přístupech až zase v nějakém dalším díle
tohoto nepravidelného seriálu o všem co souvisí
s biomasou.
Všechny články seriálu společně s doplňujícími
informacemi naleznete na:
Antonín Slejška
http://krasnalipa.zeleni.cz

Zimní setkání
českých
a německých dětí
Jak jsme již psali, podařilo se naší škole získat
dotaci na rozvoj česko-německého přátelství.
Projekt Přátelství bez hranic 2 začal již v říjnu
2006. Teď v lednu jsme si ale mohli dopřát celý
týden v mimoškolním prostředí Jizerských hor,
v Janově nad Nisou. Vzhledem k nepříznivým
přírodním podmínkám, kdy nám počasí moc nepřálo, jsme byli nuceni týdenní lyžařské setkání
pojmout trochu jinak.
V prvních třech dnech se nám podařilo ještě lyžovat. Čtvrtý den jsme strávili v Libereckém Babylonu, kde jsme navštívili aquapark, lunapark, lasergame, virtuální realitu a samozřejmě nás tam
také čekal výborný oběd. Ve čtvrtek dopoledne
jsme jeli do nedalekého Bedřichova, kde jsme ještě trochu lyžovali. Odpoledne jsme se prošli po
okolí a poslechli si v němčině, jak bychom se měli
chovat na sjezdovce, a v češtině, jak správně voskovat lyže. V pátek dopoledne jsme si zasoutěžili
na olympiádě (bez sněhu) a odpoledne vyrazili
trochu si zaskotačit na bobovou dráhu.
Každý večer jsme hráli ve smíšených česko-německých družstvech různé zábavné a zajímavé
soutěže o lahodné ceny, vyhlašovali nejpořádnější pokoj, no prostě si to užívali.
Zimní setkání velmi pomohlo k utužení a rozšíření přeshraničního přátelství. Děti měly obrovskou příležitost vzájemně volně komunikovat,
které také využívaly v každém okamžiku i mimo
společné programy (u snídaně, oběda, večeře,
odpoledním klidu, na vlecích, v bazénu,...). Týden
utekl jako voda a myslím, že se nám vydařil.
Za obě partnerské školy Lucie Hanková

Jak pracuje Strana zelených na programu

Strana zelených v Krásné Lípě vytvořila novou
sekci na svém webu s názvem Práce na programu.
Cílem této sekce webu je informovat a diskutovat
o plnění Programu pro Krásnou Lípu. Sekce Práce
na programu se člení do částí, které odpovídají jednotlivým bodům programu. V těchto částech jsou
publikovány informace o aktivitách, jejichž cílem

je napomoci k realizaci daného bodu programu.
U článků je možné vkládat komentáře s názory na
danou aktivitu a také hlasovat v anketách, zda je daná
aktivita prospěšná či nikoliv.
Internetová adresa webu SZ Krásná Lípa:
http://krasnalipa.zeleni.cz
Antonín Slejška, ZO SZ Krásná Lípa

Varnsdorfská škola dá šanci nezaměstnaným
Jedním z projektů, které jsou v tomto roce realizovány na Střední škole
služeb a cestovního ruchu Varnsdorf,
je projekt s názvem Podpora aktivní
politiky zaměstnanosti. „Na realizaci
projektu jsme z Evropského sociálního fondu získali přes pět a půl
milionu korun, které využijeme na
vytvoření systému rekvaliﬁkací osob
nezaměstnaných a nezaměstnaností
ohrožených,“ řekla projektová manažerka školy Dana Vorlová. Dodala, že
pro účastníky rekvaliﬁkačních kurzů
je připravena pracovní a bilanční
diagnostika, která jim pomůže vybrat vhodný obor, ve kterém najdou
uplatnění na trhu práce.
Jedním z prvních v projektu realizovaných kurzů byly základy obslu-

hy osobního počítače. Ten na Střední škole služeb začali realizovat
v listopadu loňského roku. Od 22.
ledna tu zahájí kurzy pro lidi s nižším vzděláním v oborech práce ve
zdravotnických a sociálních zařízeních, kadeřnice, kuchař – kuchařka,
číšník – servírka. Škola ovšem nezapomněla ani na lidi s maturitou. Pro
ně ale vzdělávací kurzy otevřou až
v říjnu, a to v oborech management
textilu a oděvnictví s rozšířenou výukou jazyků, hotelnictví a turismus
s rozšířenou výukou jazyků, administrativní pracovník, podnikání
a účetnictví, asistent sociální péče
pro postižené a projektový manažer. Navíc jsou všechny kurzy koncipovány tak, aby jejich účastníci po

absolvování teoretické výuky mohli
získat zkušenosti přímo na praco-

vištích a tím získali lepší uplatnění
na trhu práce.
Dana Vorlová
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Komunitní centrum slouží občanům Krásné Lípy

Komunitní centrum Českého Švýcarska je tu pro
občany Krásné Lípy a okolí. Zájemcům poskytuje
např. volný přístup k výpočetní technice, jazykové
kurzy a kurzy výpočetní techniky, pečuje o mateřské
centrum Beruška . Dlouhodobě také vzdělává v rekvaliﬁkačních kurzech osoby, které nemohou najít práci.
Vytváří nové možnosti vzdělávání, které pomohou
účastníkům při získání či udržení zaměstnání.
Novinkou v Komunitní centrum jsou rukodělné
kurzy. Tyto kurzy trvají 40 hodin a jejich součástí
je i setkání s pracovníkem podnikatelského centra, který poradí, jak si založit živnost. Rukodělnými
kurzy, které nabízíme jsou práce se dřevem, výroba

svíček, vázání suchých květin, malba na hedvábí, batikování, ﬁlcování, výroba ozdobných a dárkových
předmětů, pletení, biozahradnictví a permakultura. Další informace získáte na telefonu 412 354 841
nebo v Komunitním centru Českého Švýcarska (v suterénu radnice).
V Komunitního centru je možné se v rámci job klubů s podporou asistentky Agentury Pondělí naučit
napsat životopis, vyhledávat volná místa, komunikovat s budoucím zaměstnavatelem, přípravat se na
osobní pohovor. Bližší informace získáte na telefonu
412 354 843 nebo přímo v pobočce Agentury Pondělí v Komunitním centru.

„Repreples“
se vydařil
Již 14. reprezentační ples města Krásná Lípa
uspořádali členové kulturní komise rady města
ve spolupráci s pracovníky kulturního domu, radnice, technických služeb i mnohými ochotnými
dobrovolníky v sobotu 13. ledna.
Tak jako každým rokem, i letos uvítal návštěvníky plesu hned u vchodu malý dárek, tentokrát
mohli zájemci volit mezi „aperitivem“ ve formě
Becherovky a výborným čokoládovým potěšením
Ferrero.
Po inspirujícím předtančení žáků taneční školy
manželů Josefových z Varnsdorfu se většina návštěvníků plesu vnořila do rytmu tance za skvělého hudebního doprovodu skupiny Roxel Music
a kdo netančil, povídal, kupoval lístky do bohaté
tomboly nebo využíval služeb baru, ve kterém
bylo po celý večer všeho dost.
Součástí plesu byly také různé soutěže, např.
o největší náruč (vyhrála Helena Portlová), nejlepší taneční pár (manželé Škodovi) nebo nejkrásnější nohy (Michaela Třísková). V průběhu večera
došlo i na losování hlavních cen, televize, DVD
přehrávače a stolku pod TV. Celý večer tradičně
skvěle a neúnavně moderoval městský zastupitel
a zároveň předseda kulturní komise Miroslav Vais
a tak spokojenost s letošním reprezentačním plesem trvala až do jeho ukončení v brzkých ranních
hodinách.
(jf)

Úsměvy z mateřské školy
- Je pár dní před Mikulášem a děti vypráví učitelce zážitky z víkendu. Jedna holčička plná
dojmů povídá: „Já jsem byla o víkendu u babičky a čert mi tam něco NADĚLAL!“
Ve škole se vyskytne spála, chlapec přijde za maminkou a s vyděšenýma očima říká:
„Mami, ve škole jsou OSPALKY!“
- Holčičky si hrají na kadeřnici a jedna druhé povídá: „Já jsem našla jednu LUPU.“
Potom spolu vedou debatu: „Když se vlasy neumyjou šamponem, tak shnijou!“
Nakonec jedna holčička velice důležitě povídá: „Když jí kadeřníkuju, musí mít na krku pláštěnku!“
- Paní učitelka si s dětmi povídá o zoo, ptá se dětí, jaká zvířata už viděly, chlapec se přihlásí
a hlásí: „Já jsem viděl PUMICI!“
- Děti přijdou do školky po víkendu a dělí se o své zážitky, holčička zvedne ruku a po vyvolání povídá: „Já jsem se koukala na Vesničko má podezřelá!“
- Při procházce děti pozorují přírodu a najednou jedna holčička zvolá: „Našli jsme dvě LISTONOŠKY!“
- Do školky přijde holčička poprvé s culíčky, pani učitelka jí je moc chválí. Holčička jde za
kamarádkami a chlubí se: „Já mám DVA CULÍKOVÉ.“
- Venku fouká vítr, děti jsou na procházce. Chlapec si stěžuje: „Z toho větru se mi točej oči!“

Na období březen 2007 až březen 2008 připravuje
Komunitní centrum dlouhodobé rekvaliﬁkační kurzy v oborech kultura a cestovní ruch, sociální asistence, volnočasové aktivity, sportovní areál, údržba
zeleně, údržba veřejných prostranství, odpadové
hospodářství, stavební práce – pomocník, výsadba
zeleně a pracovník ﬁtnes centra. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Bližší informace poskytne manažer vzdělávání přímo v Komunitním centru nebo na telefonu
412 354 849.
Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra
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Tour de Feminin bude slavit kulatiny
Po úspěšném loňském ročníku závodu Světového
poháru ženské cyklistiky Tour de Feminin – o cenu
Českého Švýcarska se jeho organizátoři připravují
na ročník letošní, jubilejní. „V tomto roce bude mít
náš závod důležité výročí, letos totiž v okolí Krásné
Lípy ženy a dívky pojedou již podvacáté,“ řekl ředitel závodu Jiří Vích. Dodal, že záštitu nad dvacátým
ročníkem Tour de Feminin dokonce převzal hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc a ﬁnančně ho podpořil i europoslanec Jaromír Kohlíček.
Historicky první cyklistický závod se jel v roce 1988
a měl pouze tři etapy s celkovou délkou tratě 135,6

km. Na čtyři etapy se závod rozšířil o pět let později
a po dalších dvou letech přibyla další, pátá etapa.
V roce 1995 se stal závod mezinárodním, když se
vstoupilo na území SRN, a od roku 2003 se jezdí divácky atraktivní časovka v Polsku. Na startu závodu
se prezentovaly závodnice z více než 21 států všech
kontinentů a za uplynulých devatenáct let ujely
5910,4 km v 84 etapách. Nejvzdálenější závodnice
byly z Nového Zélandu, Japonska, Austrálie, Brazílie,
Kanady, USA, Argentiny, Kolumbie, Kostariky a Mexika a celkem se jich v dosavadních ročnících na startu
prezentovalo již 1194.
(vik)
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