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Pouhé dva dny stačily krásnolipské policii na do-
padení vandala a zloděje, který poničil a rozkradl 
náhrobky na našem hřbitově.

V prvním lednovém týdnu navštívil člověk z řad 
místních nepřizpůsobivých občanů v nočních ho-
dinách hřbitov a po jeho „úřadování“ zbyly na mís-
tech posledního odpočinku našich blízkých pouze 
rozkopané květiny, vysypaný popel z uren, poniče-
né a ukopané vázičky, svícny, stojánky a vysypané 
skleněné výplně dvířek k urnám.

Po dvoudenním pátrání a vyšetřování odhalili 
příslušníci obvodního oddělení Policie ČR v Krásné 
Lípě původce a strůjce celého ničení a po nezbyt-
ných administrativních úkonech předali celou zále-
žitost státnímu zástupci.

Pachateli hrozí za tento trestný čin několik let od-
nětí svobody a nám nezbývá než poděkovat míst-
ní policii za aktivní přístup, výbornou spolupráci 
s radnicí a profesionální vyšetření celé záležitosti.

 „Je nesmírně smutné, že se v našem městě najde 
taková lidská hyena, která zaútočí i na tak pietní 
místo, jakým je hřbitov, ale je zároveň velmi potě-
šující, že policie tuto osobu dopadla tak rychle,“ líčí 

své rozporuplné pocity místostarosta města Jan 
Fiala a dodává, že radnice s policií spolupracovala 
i při vyšetřování a ve spolupráci chce pokračovat 
i nadále. (vik)

VÝZVA
Policie ČR, obvodní oddělení Krásná Lípa žádá 

všechny nájemce hrobových míst, kterým byla na 
místním hřbitově v poslední době způsobena jaká-
koliv škoda, aby se přihlásili na služebně krásnolip-
ské policie k oznámení a sepsání těchto škod. 
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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)
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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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Policie dopadla vandala  
z městského hřbitova

Příští číslo Vikýře vyjde  
v úterý 6. února 2007

Hledač hledá 
– zloděj krade

Hledači kovů – máme nové pojmenování pro 
zloděje, kteří vykrádají a demolují budovy v celé 
republice i v Krásné Lípě. Všichni víme, o jaké lidi 
jde, a máme pro ně ještě jedno nové pojmeno-
vání – nepřizpůsobiví. 

Mnoho „chytrých“ hlav, zejména z hlavního 
města, přichází téměř denně s nápady, které 
mají těmto „chudákům“ zabezpečit slušný život. 
99 % z těchto zmocněnců, konzultantů, mana-
žerů a koordinátorů pro práva kdekoho však ni-
kdy nemělo sousedy, kteří ukradnou vše, co není 
zabetonované 5 metrů do země, kteří obtěžují 
křikem, zápachem, špínou a agresivitou ostatní, 
kteří neplatí vůbec žádné služby a tím okrádají 
všechny, kteří téměř beztrestně zaměstnávají 
policii a úřady soustavným porušováním všech 
předpisů a zákonů, kteří vysávají stát formou 
bezedných sociálních dávek, kteří „dělají“ děti 
jen pro peníze a následně se o ně nestarají, a tím 
z nich vychovávají jen další zloděje a „nepřizpů-
sobivé.“ 

Kdyby nezahynulo nedávno několik lidí pod suti-
nami ve Vejprtech a České Kamenici, asi by všichni 
ti „odborníci“ dělali, že ten problém neexistuje, ale 
ono už to nejde a tím zarážející je, že média nedo-
káží nazvat věci a lidi pravými jmény a z pachate-
lů dělají jakési sběrače a hledače.

Vždyť přece nejde o žádné hledače kovů, jedná 
se o prachobyčejné zloděje, kteří se vloupávají 
do domů a objektů někoho jiného, lezou na cizí 
pozemky a kradou cizí majetek a protože nema-
jí ani ponětí o fyzice a statice, neboť nechodili do 
školy, občas po jejich řádění nějaký ten objekt 
spadne...

  Jan Fiala

Po dlouhých letech soudních sporů se poněkud ule-
vilo krásnolipské radnici. František Kinský, který se, za-
stoupen advokátem Mgr. Jaroslavem Čapkem, soudně 
domáhal navrácení majetku ve vlastnictví města Krásná 
Lípa, stáhl svou žalobu, a usnesení soudu, jež v těchto 
dnech obdržela radnice tak zní: Řízení se zastavuje.

Zmíněnou žalobou proti městu se František Kinský 
pokoušel získat zpět majetek, zabavený jeho rodině na 
základě Benešových dekretů po druhé světové válce, 
během níž tato rodina aktivně spolupracovala s nacis-
tickým Německem. František Kinský se snažil u soudu 
různými cestami dokázat, že zmíněný majetek nepat-
řil tehdejším kolaborantům, ale jinému příbuznému. 
Soudní řízení nevede F. Kinský pouze proti Krásné Lípě, 
v této kauze jsou zastoupeny téměř všechny obce Šluk-
novského výběžku, mnozí občané a mimo jiné i Národ-
ní park České Švýcarsko.  

V katastru Krásné Lípy se konkrétně jedná o pozemky, 
na kterých byla později vybudována Kyjovská přehra-
da, louky okolo tůně č. 5, některé cesty, silnice a chod-
níky po městě a také polovina Křinického náměstí.

I když v odůvodnění usnesení soudu zní, že se žalob-
ce rozhodl pro stažení z důvodu neúčelnosti dalšího 
soudního řízení, o pravých důvodech lze jen spekulo-

vat. „ Náš právní zástupce se domnívá, že jedním z dů-
vodů může být případná žaloba u Evropských soudů, 
ale pravé důvody zná jen František Kinský a jeho advo-
kát,“ vysvětluje místostarosta města Jan Fiala a zároveň 
dodává, že díky stažení žaloby se můžou naplno roze-
běhnout práce na investičních projektech, které se tý-
kají dotčených pozemků, neboť z katastru nemovitostí 
zmizí jejich blokace. Konkrétně se jedná o projekt re-
konstrukce Křinického náměstí a revitalizace Kyjovské 
přehrady. (vik)

Žaloba Františka Kinského
proti Krásné Lípě byla stažena

František Kinský chtěl i tento prostor
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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 vy-
zvednout 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

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.

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 chráně-
ných území.

Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz 
nebo na telefonu 412 383 467. Strukturova-
ný životopis spolu s motivačním dopisem 
zasílejte nejpozději do 31. 1. 2007 na adre-
su romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz.

Děti vystavují v domě dětí
v Ústí nad Labem

Loňský projekt České Švýcarsko dětem, na který 
krásnolipská obecně prospěšná společnost České Švý-
carsko získala finanční podporu nadace ČEZ, vyvrcho-
lila setkáním v Domě dětí a mládeže v ulici Winstona 
Churchilla v Ústí nad Labem. „Kromě prezentace vý-
sledků projektu se tam uskutečnila i vernisáž výstavy 
výtvarné soutěže Náš Národní park České Švýcarsko 
a došlo i na ukázky ekoprogramů pro děti a praktic-
kých dílen,“ vysvětlila manažerka obecně prospěšné 
společnosti Dana Štefáčková.

Vítězné výtvarné práce došlé do soutěže Náš národ-
ní park České Švýcarsko se do ústeckého domu dětí 
přesunuly z varnsdorfské ČSOB banky, kde byly k vi-
dění do konce loňského roku. V Ústí nad Labem bu-
dou vystaveny do konce února. Výtvarné práce z této 

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

Českosaské Švýcarsko
– nejlepší turistický produkt 2007

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 
získala koncem minulého týdne nejvyšší oceně-
ní a titul Grand Prix Region Tour 2007. Titul získala 
v rámci soutěže Nejlepší turistická nabídka v České 
republice, jež byla organizována během meziná-
rodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour/GO 
v Brně. „Jsem velmi potěšen, že v rámci tak význam-
ného veletrhu, jehož hlavním obsahem je kom-
plexní přehlídka regionů a turistických oblastí ČR, 
zahraničních regionů, cestovních kanceláří a agen-
tur, zahraničních turistických centrál apod., obdržel 
náš produkt s názvem Highlights národních parků 
České a Saské Švýcarsko v konkurenci jiných soutě-
žících 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 Toska-
na Therme, jízda vyhlídkovým autobusem, turistická 
mapa a další materiály. Balíček tak umožňuje prožít 
prodloužený sportovně-relaxační víkend v Českém 

Švýcarsku. „OPS České Švýcarsko již pět let usiluje 
o rozvoj regionu České Švýcarsko a oblast turistiky 
považuje za stěžejní. Toto ocenění je nejen vyzname-
náním pro nás samotné, ale věřím, že upoutá pozor-
nost 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 zazpí-
valy 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 cukro-
vím 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, mamin-
ky a babičky.

Tvořte s námi Vikýř
Redakce Vikýře spolu s krásnolipskou radnicí dě-

kuje všem, kteří posílají své příspěvky do tohoto 
periodika a jen upozorňujeme, že naše prosba a žá-
dost 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.

Ředitel společnosti České Švýcarsko Marek Mráz přebí-
rá na slavnostním vyhlášení cenu za Nejlepší turistický 
produkt od hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ. Ve čtvrtek 1. února 
od 19.00 hodin je na programu kulturního domu 
v Krásné Lípě komedie 1+1=3, kterou pod taktov-
kou režiséra Jaroslava Mrštíka nastudoval Diva-
delní soubor Domu kultury v Rumburku. Vstup-
né 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 Švýcar-
sko. 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 Šluknov-
sku. Hraje Continental–Band Liberec. Vstupné 
100,- Kč. Předprodej vstupenek Rumburk – Dům 
kultury, Šluknov – Dům kultury, Krásná Lípa – Kul-
turní dům, Staré Křečany – obecní úřad.

Různé
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! 

Pozvánky

Folklorní festival 
i na DVD a VHS

Folklorní soubor Lužičan nabízí k prodeji pro-
fesionálně natočené DVD a VHS z Mezinárodní-
ho folklorního festivalu konaného v Krásné Lípě  
9.-11. 6. 2006. K vyzvednutí je u p. Semelky v krás-
nolipském železářství.

Nafukovací hala 
v Krásné Lípě 
hrozila pádem

Doslova několik minut scházelo k tomu, aby byla 
zcela zničena nafukovací hala v nejmodernějším spor-
tovním 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 služ-
bu, správce areálu, vedoucí majetkového odboru rad-
nice i místostarosta města okamžitě přispěchali na mís-
to 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 něko-
lika 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, Miro-
slavě Přibylové, Vlastimilu Šmalclovi, Karlu Homolkovi 
a Pavlovi Podhorskému,“ zdůraznil Jan Fiala. 

 

(vik)

Logo oslav 300 let Lorety  
v Rumburku navrhl Krásnolipák 

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

Vlastimil šmalcl opravuje trhlinu v plášti haly

Městem se přehnala vichřice
Ničivá vichřice, která se v noci ze čtvrtka na pátek 

přehnala přes celou Českou republiku, se bohužel ne-
vyhnula 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 krás-
nolipští hasiči na padesát padlých stromů, které větši-
nou bránily dopravě, či způsobovaly výpadky proudu 
a další škody,“ popsal situaci místostarosta města Jan 
Fiala. Dodal, že krásnolipským hasičům za jejich obě-
tavou 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 spoluobča-
nů. Stromy, které padaly, naštěstí nikoho neohrozily,“ 
podotkl závěrem Jan Fiala.  (vik)
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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 pra-

covní skupinu, zabývající se interpelací zastupite-
le 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 zá-
stupci 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 Kultur-
ním domě.

Centrum NP České Švýcarsko I
Usnesení RM č. 5 - 02
RM projednala přípravu výběrového řízení na vybave-
ní Centra služeb a Sportovního areálu v rámci projek-
tu Centrum NP ČŠ I a schvaluje vypsání výběrového 
řízení na vybavení, dle upraveného předloženého 
podkladu. RM projednala možnosti budoucího provo-
zování projektů Centra NP České Švýcarsko I a ukládá 
místostarostovi města připravit podklad pro provozo-
vání 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. Krás-
ná Lípa, za účelem zřízení zahrady Ondřeji Lehocz-
kému, 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 měs-
tem Krásná Lípa a Karlem a Lucií Homolkovými, Ma-
sarykova 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 poža-
duje 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 fi-
nančních příspěvků města Krásná Lípa na podporu 
kulturní, sportovní a tělovýchovné činnosti a práce 
s mládeží.

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 fir-
my Ites-pro spol. s r. o. pro územní řízení na zástav-
bu prostoru mezi ulicemi Smetanova, Rooseveltova 
a E. Krásnohorské rodinnými domy a bere navrže-
nou 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

USNESENÍ
z 5. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 4. ledna 2007
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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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Program kina Krásná
na měsíc únor 2007�����
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Zimní táboření bylo 
teplé a větrné

Za nejteplejší a největrnější v historii označili le-
tošní 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 no-
ci 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 odpovědnos-
ti 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 Nejseverněj-
šího 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 Švý-
carsko a poprvé spal pod stanem. Václav Hieke na 
Vlčí Hoře letos napočítal patnáct stanů, ale některé 
účastníky letošní teplé počasí stan postavit nedo-
nutilo 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 prv-

ní 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 

přes padesát dětí, a aby jejich první setkání se ško-
lou bylo příjemné, společně s učiteli na ně čekala 
řada pohádkových bytostí, které je zápisem do prv-
ní třídy bezpečně provedly.

V loňském roce turisté tábořili ve sněhu

Turisté
představili
infocentrum 
na kolech

Svou premiéru si o víkendu odbylo Venkovské mo-
bilní informační centrum. Jde o mobilní karavan vy-
bavený přenosnými počítači s připojením na internet, 
dataprojektorem, plátnem, tiskárnou, skenerem a ko-
pírovacím zařízením, které dobrovolně obsluhují pře-
devším studenti. O tuto jedinečnou službu veřejnosti 
budou v letošním roce obohaceny především tradiční 
turistické a sportovní akce, které připravují Kluby čes-
kých 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 pro-
vádět osvětovou činnost v oblasti používání moderní 
informační techniky a poskytovat internetové komu-
nikační služby venkovským obyvatelům a návštěvní-
kům 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 meziná-
rodního 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 tra-
diční 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 prostřed-
nictvím el. přípojky. Možná i policejní dohled.

Informace: kctsluknov@seznam.cz – Mgr. Helena 
Landová, tel.: 731054028 (vik)

Letos bylo jaro, mnozí ani stan nestavěli
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Ohřeje nám biomasa teplé zimy?
- 2. díl nepravidelného „bioseriálu“

Letošní zima je nezvykle teplá. Pamětníci v Krás-
né Lípě takovýto leden nepamatují. Meteorolo-
gové 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 moder-
ní historii. Z mnoha stran se ozývají varovné hlasy 
a ne zrovna optimistické zprávy a předpovědi. 
Problém však není v samotném oteplování, plane-
ta Země se ve své historii oteplovala a ochlazova-
la již vícekrát, ale v rychlosti této změny a v souvi-
sejících 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 slábnu-
tím Golfského proudu, který tak reaguje na velký 
objem sladké vody z tajících ledovců.

Jednou z hlavních příčin současného oteplová-
ní jsou emise skleníkových plynů, zejména pak 
oxidu uhličitého a methanu. Skleníkové plyny pů-
sobí 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 energeti-
ce, dopravě a průmyslu. Methan vzniká prostřed-
nictvím 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 vy-
pouštěn 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 Evrop-
ská 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 inten-
zitu 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 připra-
vovat 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 spotře-
biče, zateplování domů, regulace a optimalizace 
vytápění a svícení, apod. Na druhém místě jsou 
pak obnovitelné zdroje energie a recyklace od-
padů. Obecným cílem je snížení spotřeby energií 
a postupné nahrazení fosilních paliv obnovitelný-
mi zdroji, které jsou z pohledu emisí skleníkových 
plynů neutrální. V případě Krásné Lípy se coby ob-
novitelný zdroj energie nabízí zejména biomasa 
doplněná např. solárními panely. Ostatně využí-
vání dřeva pro vytápění není pro Krásnou Lípu nic 
nového. Nové technologie a přístupy nám však 
mohou umožnit dosáhnout efektivnějšího vyu-
žívání tohoto stále více ceněného paliva a také 
nižší emise, což ocení každý, kdo se za inverzního 
večera rozhodne projít po městě. Ale o technolo-
giích 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:
http://krasnalipa.zeleni.cz Antonín Slejška

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 ne-
přálo, jsme byli nuceni týdenní lyžařské setkání 
pojmout trochu jinak. 

V prvních třech dnech se nám podařilo ještě ly-
žovat. Čtvrtý den jsme strávili v Libereckém Baby-
lonu, kde jsme navštívili aquapark, lunapark, la-
sergame, virtuální realitu a samozřejmě nás tam 
také čekal výborný oběd. Ve čtvrtek dopoledne 
jsme jeli do nedalekého Bedřichova, kde jsme ješ-
tě 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 vos-
kovat 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-ně-
meckých družstvech různé zábavné a zajímavé 
soutěže o lahodné ceny, vyhlašovali nejpořád-
nější pokoj, no prostě si to užívali.

Zimní setkání velmi pomohlo k utužení a rozší-
ření přeshraničního přátelství. Děti měly obrov-
skou 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

Zimní setkání 
českých
a německých dětí

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 jed-
notlivým 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

Jedním z projektů, které jsou v tom-
to roce realizovány na Střední škole 
služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, 
je projekt s názvem Podpora aktivní 
politiky zaměstnanosti. „Na realizaci 
projektu jsme z Evropského soci-
álního fondu získali přes pět a půl 
milionu korun, které využijeme na 
vytvoření systému rekvalifikací osob
nezaměstnaných a nezaměstnaností 
ohrožených,“ řekla projektová mana-
žerka školy Dana Vorlová. Dodala, že 
pro účastníky rekvalifikačních kurzů
je připravena pracovní a bilanční 
diagnostika, která jim pomůže vy-
brat vhodný obor, ve kterém najdou 
uplatnění na trhu práce.

Jedním z prvních v projektu reali-
zovaných kurzů byly základy obslu-

hy osobního počítače. Ten na Střed-
ní škole služeb začali realizovat 
v listopadu loňského roku. Od 22. 
ledna tu zahájí kurzy pro lidi s niž-
ším vzděláním v oborech práce ve 
zdravotnických a sociálních zaříze-
ních, kadeřnice, kuchař – kuchařka, 
číšník – servírka. Škola ovšem neza-
pomněla ani na lidi s maturitou. Pro 
ně ale vzdělávací kurzy otevřou až 
v říjnu, a to v oborech management 
textilu a oděvnictví s rozšířenou vý-
ukou jazyků, hotelnictví a turismus 
s rozšířenou výukou jazyků, admi-
nistrativní pracovník, podnikání 
a účetnictví, asistent sociální péče 
pro postižené a projektový mana-
žer. Navíc jsou všechny kurzy konci-
povány 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

Varnsdorfská škola dá šanci nezaměstnaným
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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 rekva-
lifikačních 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 cent-
ra, který poradí, jak si založit živnost. Rukodělnými 
kurzy, které nabízíme jsou práce se dřevem, výroba 

svíček, vázání suchých květin, malba na hedvábí, ba-
tikování, filcování, výroba ozdobných a dárkových
předmětů, pletení, biozahradnictví a permakultu-
ra. Další informace získáte na telefonu 412 354 841 
nebo v Komunitním centru Českého Švýcarska (v su-
terénu radnice).

V Komunitního centru je možné se v rámci job klu-
bů s podporou asistentky Agentury Pondělí naučit 
napsat životopis, vyhledávat volná místa, komuni-
kovat s budoucím zaměstnavatelem, přípravat se na 
osobní pohovor. Bližší informace získáte na telefonu 
412 354 843 nebo přímo v pobočce Agentury Pon-
dělí v Komunitním centru.

Na období březen 2007 až březen 2008 připravuje 
Komunitní centrum dlouhodobé rekvalifikační kur-
zy v oborech kultura a cestovní ruch, sociální asis-
tence, volnočasové aktivity, sportovní areál, údržba 
zeleně, údržba veřejných prostranství, odpadové 
hospodářství, stavební práce – pomocník, výsadba 
zeleně a pracovník fitnes centra. Kurzy jsou akredi-
továny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR. Bližší informace  poskytne manažer vzdělá-
vání přímo v Komunitním centru nebo na telefonu 
412 354 849.

Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra

Komunitní centrum slouží občanům Krásné Lípy

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 pláš-

těnku!“ 
-  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 vyvo-

lání povídá: „Já jsem se koukala na Vesničko má podezřelá!“
-  Při procházce děti pozorují přírodu a najednou jedna holčička zvolá: „Našli jsme dvě LIS-

TONOŠKY!“ 
-   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!“

Již 14. reprezentační ples města Krásná Lípa 
uspořádali členové kulturní komise rady města 
ve spolupráci s pracovníky kulturního domu, rad-
nice, technických služeb i mnohými ochotnými 
dobrovolníky v sobotu 13. ledna. 

Tak jako každým rokem, i letos uvítal návštěv-
níky 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 ná-
vštěvníků plesu vnořila do rytmu tance za skvě-
lého 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), nej-
lepší taneční pár (manželé Škodovi) nebo nejkrás-
nější 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 ple-
sem trvala až do jeho ukončení v brzkých ranních 
hodinách. (jf )

„Repreples“
se vydařil
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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 ředi-
tel závodu Jiří Vích. Dodal, že záštitu nad dvacátým 
ročníkem Tour de Feminin dokonce převzal hejtman 
Ústeckého kraje Jiří Šulc a finančně ho podpořil i eu-
roposlanec 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 di-
vácky 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 Mexi-
ka a celkem se jich v dosavadních ročnících na startu 
prezentovalo již 1194. (vik)
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Tour de Feminin bude slavit kulatiny


