
Právě končící  rok 2009 nijak příjemně nepřekvapil 
a kdybych jej měl hodnotit, musel bych opakovat 
loňská slova. Naši  tzv. politici nám znovu ukázali, 
že dno jejich politické kultury je ještě níž, než se 
nám ještě vloni zdálo. Plná ústa „demokratického“, 
„právního“ , „sociálního“, „ekologického“ státu, a ve 
skutečnosti jeden velký ... nepořádek. Ale škoda 
slov. 
V našem městě jsme museli v letošním roce 
prožít mnoho nepříjemností spojených s velkým 
poklesem příjmů města, ale také s rekonstrukčními 
pracemi v centru jak v rámci revitalizace náměstí, 
tak v souvislosti s přestavbou Penzionu Českého 
Švýcarska vedle Továrny a hlavně s rekonstrukcí 
silnice vedoucí přes město a pokládkou vodovodů. 
Ačkoli to rozhodně nebyl snadný rok, dokončili 
jsme první etapu přestavby hlavní budovy 
základní školy a připravili zateplení sousedních 
budov, školní družiny a jídelny. U Cimráku bylo 
zprovozněno nové hřiště pro děti, zahájili jsme 
obnovu devatenácti ploch zeleně. Pokračovali 
jsme v opravě kaple ve Vlčí Hoře, stavbami na 
Technických službách města, kabiny na fotbalovém 
hřišti dostaly novou střechu a komíny, vyspravili 
jsme některé nezpevněné komunikace a i jinak 
jsme se snažili z Krásné Lípy učinit opět o něco lepší 
domov jejích občanů.
Mezi ty čestné jsme přivítali dva nové, Libora 
Ambrozka a Antonína Koláčka, s nimiž je spojen 
rozvoj našeho města v posledních letech. Tyto 
chvíle a další důležité momenty si připomeneme 
v tomto vánočním čísle Vikýře fotografi emi.
Po mnoha letech podávání žádostí o podporu 
druhé etapy kanalizace nám byla schválena dotace 
ve výši 69 milionů, dalších deset dojednáváme 
v těchto dnech. 
Chtěl bych na tomto místě také poděkovat všem, 
kteří se jakkoliv podíleli na bezpočtu akcí a aktivit, 
jež jsme v našem městě mohli v tomto roce opět 
vidět, prožít, navštívit. Vážím si všech, kteří bez 
nároku na odměnu a ve svém volném čase dělají 
něco pro druhé. Právě v dnešní složité době je toto 
pro Krásnou Lípu veliký dar.
V roce 2010 dokončíme několik staveb, především 
zásadní úpravu náměstí, a uskuteční se znovu 
několik pěkných, již tradičních akcí pro veřejnost. 
Velkou událostí a zajímavou novinkou bude 
5. června školní sraz absolventů naší základní školy. 
Pozvěte i vy všechny, kdo na naší škole studovali 
a učili s odkazem na www.skolnisraz.cz . Bude to 
rekordní setkání spojené se slavnostním předáním 
nově zrekonstruovaného náměstí do užívání.
Ten následující rok je i rokem volebním, dokonce 
supervolebním. Takže se opět můžeme těšit 
na nepřetržitou a nechutnou kampaň plnou 
slibů a házení špíny. Tentokrát se tomu zřejmě 
nevyhneme ani na městské úrovni, především 
proto, že se i do komunální politiky promítnou 
„velké“ podnikatelské zájmy privátního subjektu, 

a kde jde o zisk, tam jdou skrupule stranou, jak 
jsme se již mohli přesvědčit.
Vážení spoluobčané, je před námi několik dní 
volna, které mnozí z nás využijí také k přemítání 
a k hodnocení uplynulého roku a k úvahám, jak 
dál v roce příštím. Přeji Vám všem, abyste letošní 
vánoční a novoroční svátky prožili společně se 
svými nejbližšími v lásce, klidu a pohodě, schopni 
odhodit alespoň část problémů za hlavu. Příští 
rok bude v mnoha ohledech ještě náročnější než 
ten letošní a v mnoha ohledech jiný než všechny 
dosavadní. Přeji Vám do něj hodně rozvahy, štěstí 
a zdraví a také dostatek pokory. K tomu pár přátel, 
dobrou náladu a slušné zaměstnání.
Hodně úspěchů nejen v nadcházejícím roce Vám 
s úctou přeje Váš starosta 

Zbyněk Linhart
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krásnolipský

půlměsíčník 4,- Kč 17. prosince 2009

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 7. ledna 2010
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Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé!

Důležité pro každého, kdo na své cestě 
za vzděláním prošel dveřmi krásnolipské 
základní školy! www.skolnisraz.cz. Přepošli všem 
svým krásnolipským spolužákům, kamarádům, 
sousedům a vyřiď svým rodičům a dětem!

Tým Školního srazu 2010 
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Nový naučný areál 
pro děti

Městská zeleň - další krůček od šedi 
a nepořádku

Regenerace Křinického náměstí

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, ani 
v tomto roce nezapomněla ve spolupráci se svým 
zakladatelem, městem Krásná Lípa, uskutečnit 
projekty, které přispívají k rozkvětu našeho města.
Během letošního roku vznikl na školním pozemku 
v Krásné Lípě zcela nový venkovní naučný areál, 
jehož smyslem je především dětem z mateřských 
i základních škol zábavnou formou přiblížit 
nejtypičtější  živočichy, rostliny a další fenomény 
chráněného území tohoto regionu – Českého  
Švýcarska.
Naučný areál nalezl své místo v dosud méně 
využívaném zeleném prostranství u školní jídelny 
a družiny. Už na jaře, až se tráva jen trochu 
zazelená, se bude možné projít skalním hrádkem 
s bludištěm, obdivovat skalní rytiny, rozpoznávat 
z dřevěných plastik například čolka velkého, 
plcha zahradního, vidět v životní velikosti milíř 
a dozvědět se něco o místním tradičním řemeslu. 
Hlavní stavební materiál je dřevo a pískovec.
Finanční prostředky na výstavbu tohoto areálu 
získala Ekoškola Krásná Lípa ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky a od města 
Krásná Lípa. 

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Městské zeleni je v posledních letech v Krásné Lípě 
věnována zvýšená pozornost. Upravené sídliště, 
zrekonstruovaný městský park a hlavní městský 
hřbitov, desítky udržovaných zákoutí, parků 
a parčíků – to je dnes reprezentativní vizitka města.
V letošním roce byla zahájena další etapa její 
obnovy. Ta se týká celkem 19 ploch veřejného 
prostranství na území celého města. Postupně 
tak mizí některá nevábná zákoutí a rumiště, či jen 
extenzivně udržovaná místa.
Na základě realizačních projektů Ing. Karla Hiekeho 
byl zpracován projekt, který je podpořen prostředky 
z evropských fondů.
A tak již během příštího jara se čerstvě zazelená 
třeba parčík ve Vlčí Hoře, prostor bývalého 
zbořeniště v Mánesově ulici, park na Rumburské 
ulici nebo na Pražské před Medvědem. Novou 
zelení také doplníme zrekonstruované náměstí.
Ale tím to samozřejmě nekončí. Letos dostala 
nový zelený kabát i zahrada u školní družiny, kde 
o. p. s. České Švýcarsko vybudovala tzv. naučný 
areál. Pomalu se začínají rozbíhat práce na přípravě 
obnovy zeleně hřbitova ve Vlčí Hoře, je připraven 
projekt obnovy památníku padlých v Zahradách 
včetně sadových úprav.

(J. Kolář)

Tento velký projekt sice částečně znepříjemnil 
život v našem městě nejrůznějšími omezeními, ale 
výsledek bude stát za to. V zemi jsou již uloženy 
všechny inženýrské sítě, je hotova většina ploch pro 
pěší a auta, osvětlení atd. V jarních měsících bude 
dokončen dlážděný povrch nájezdu do Nemocniční 
ulice a přilehlé parkoviště, bude provedena 
výsadba zeleně, osazeny lavičky, koše, zábradlí 
a další zařízení, také  sochy a hlavně zkompletována 
kašna, která bude večer barevně prosvětlena. 
Součástí instalace bude i celkové ozvučení, které 
bude základem pro rozhlas po městě a příprava 
videokamer v centru našeho města. Připraveno je 
i osvětlení jednotlivých zajímavých prvků domů 
na náměstí. Dokončí se snad také vše, co souvisí 
s procházející silnicí, včetně vodorovného značení 
a osazení značek. 
Vše musí být ukončeno do května roku 2010. 
Stavba včetně všech souvisejících prací a přípravy 
a také 19 % daně z přidané hodnoty si celkem 
vyžádá zhruba 37 mil. Kč. Celková podpora 
z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severozápad činí 31,27 mil. Kč 
(28,73 z fondů EU, 2,54 ze státního rozpočtu) a bude 
proplacena po ukončení a vyhodnocení projektu. 
Slavnostní otevření by mělo proběhnout 5. června. 

(Zbyněk Linhart)

Netradiční letecký pohled náměstí od pana Votápky ukazuje, jak daleko byla stavba v říjnu 2009.N t dič í l t ký hl d á ě tí d V tá k k j j k d l k b l t b říj 2009

Kapli na Vlčí Hoře 
čeká oprava

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 
připravuje na příští rok opravu přibližně 
35 drobných sakrálních památek v našem regionu. 
Necelé tři miliony korun tak poputují na záchranu 
a rekonstrukci významnějších křížků, božích muk, 
skalních výklenkových kaplí a kapliček. V Krásné 
Lípě se díky dotaci z Evropské unie opraví chátrající 
Köglerův kříž a Kaple Panny Marie Karmelské ve 
Vlčí Hoře.
Kaple Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře by se tak 
měla dočkat výměny oken a nové fasády. Köglerův 
kříž z roku 1792 čeká kompletní rekonstrukce 
pískovcového soklu i kovaných částí.

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko,o.p.s.)
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SPORTOVNÍ AREÁL V DOBĚ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Pondělí 21.12. 09 08.00 - 17.00 úřední den, pokladna

Úterý 22.12. 09  08.00 - 15.00 pokladna

Středa 23.12. 09  zavřeno

Pondělí 28.12. 09  08.00 - 15.00 úřední den, pokladna

29.12 09 - 1.1. 2010  zavřeno

24. 12. – 25. 12. 2009 zavřeno

31. 12. 2009 8:00 – 15:00 hod.

1. 1. 2010  zavřeno

V ostatní se provozní doba nemění:  8:00 - 22:00 

rezervace: www.krasnalipa.cz

PROSBA
Zaměstnanci Sportovního areálu Českého Švýcarska prosí obyvatele domů s areálem sousedících 
a z jeho blízkého okolí, aby dávali na Silvestra pozor, kam pálí rachejtle.
Odpálené rachejtle poškozují nafukovací krytou halu. Děkujeme!

Krásná Lípa je druhým 
nejkrásnějším městem 
v Čechách a na Moravě

Nezaměstnanost v Krásné Lípě 
v listopadu

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE: 
Znáte opravdu Krásnou Lípu?

Poděkování a přání do 
nového

Pokračování výstavby kanalizace

Výzva k předložení nabídky

Webový portál czregion.cz vyhlásil 
ofi ciální výsledky hlasovací soutěže 
O nejkrásnější město Čech a Moravy. 
Krásná Lípa se umístila v kategorii 
města na neuvěřitelném druhém místě 
s počtem 39 356 hlasů. 
Všem příznivcům a vytrvalým hlasujícím 
děkujeme! 
Za získané druhé místo město získá: 
propagaci v tiskových médiích, která 
bude obsahovat informace o vítězích 
a průběhu soutěže, 200 ks pohlednic 
s fotografi emi vítězných měst a obcí, 
grafi cký banner o městě/obci na 

portálu CZREGION v sekci města/obce 
na dobu 4 měsíců, propagační materiály 
a diplom!
Do hlasovací soutěže, jejímž 
cílem je poukázat na krásy našich 
krajů, měst a obcí přišlo zhruba 
800 000 hlasů z Čech, Moravy, ale i ze 
zahraničí.
Nová soutěž, do které se opět můžete 
zapojit a podpořit tak své město, bude 
zahájena 1. března 2010. Další ročník 
přinese nová pravidla, zajímavé výhry 
a výhry i pro hlasující.                                     

(vik)

V měsíci říjnu bylo v evidenci 
Úřadu práce Děčín 317 uchazečů 
o zaměstnání z Krásné Lípy, z 
toho 134 žen. V evidenci tak 
meziměsíčně přibyli 2 uchazeči o 
zaměstnání. 
Je to tedy mírný nárůst 

nezaměstnanosti ve městě, její 
míra je aktuálně 18,41%. 
Ve většině měst a obcí regionu 
nezaměstnanost také spíše mírně 
roste. 
Okresní průměr je 14,19%, ve 
Šluknovském výběžku pak 16,07%. 

Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e nějakého zajímavého 
zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde se objekt nachází. 
Na minulé fotografi i jste viděli část budovy č 1. na Křinickém náměstí 
(vedle hotelu Beseda). V objektu bývala mimo jiné radnice, později škola. 
Na obrázku je městský znak – navrhl jej malíř August Frind (místní rodák). 
1. prosince 1893 byl tento znak tehdejším obecním výborem prohlášen za 
ofi ciální znak města.
Cenu - upomínkové předměty - tentokrát získávají: Jan Vala, Jitka Teplá 
a Jiřina Chroustovská.
Jména všech úspěšných účastníků fotokvízu budou slosována a ti 
nejpilnější budou odměněni už dnes - 17. prosince - během Vánočního 
koncertu souborů Lužičan a Křiničánek. O vítězi a odměněných Vás 
budeme informovat v prvním vydání Vikýře (č. 367) v roce 2010 
a v soutěži budeme i nadále za stejných podmínek pokračovat.

Tímto bych ráda poděkovala všem 
organizacím a dobrovolníkům, 
kteří se mnou spolupracovali 
v letošním roce 2009. Všem 
klientům AMARI poradny, dětem 
z AMARI klubu,dobrovolníkům 
a organizacím přeji krásné, 

pohodové a klidné prožití svátků 
vánočních v kruhu rodinném 
a do nového roku 2010 přeji všem 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a mnoho úspěchů. 
Marcela Surmajová, terénní 
pracovnice města Krásná Lípa.

V roce 2005 jsme fakticky dokončili 
výstavbu čistírny odpadních vod 
a první etapu kanalizace. Již v té době 
jsme žádali o dotaci na druhou etapu. 
Několikrát jsme podávali žádosti, 
upravovali projekt atd. Vyprojektovali 
jsme i přípojky pro všechny připojované 
objekty vč. vyřízení stavebního 
povolení. Konečně v letošním roce nám 
byla schválena dotace ve výši 69 mil. Kč. 
V současné chvíli jednáme ještě o jejím 
navýšení o zhruba 10 milionů. Celá akce 
je velmi náročná z hlediska splnění  
celé řady podmínek, administrativy 
a zajištění zbývajícího podílu. Stavba 
představuje cca 7 km kanalizačních 
řadů  a 271  přípojek pro jednotlivé 
objekty.

Současně by mělo opět dojít 
k rekonstrukci vodovodních řadů ve 
městě. Výstavba by mohla započít 
v srpnu příštího roku tak, aby byla 
dokončena na jaře roku 2012. 
Začneme v Křižíkově ulici, kde se před 
několika lety položil nový vodovod 
a od té doby není dokončen povrch 
(právě kvůli předpokládané pokládce 
kanalizace).
Je před námi ale ještě mnoho práce. 
Projekt včetně všech doprovodných 
nákladů, rezervy a 19% DPH by 
měl stát zhruba 117 mil. Kč a bude 
spolufi nancován z Operačního 
programu životního prostředí, tedy 
z prostředků EU a státního rozpočtu.

(Zbyněk Linhart)

Oznamujeme Vám, že Město 
Krásná Lípa připravuje zpracování 
realizační projektové dokumentace 
„Rekonstrukce Komunitního centra“.  
Předmětem nabídky je rekonstrukce 
objektu Masarykova 1094/4 v Krásné 
Lípě (Dům služeb). 
Poznámka: U subdodavatele je nutné 

prokázat jeho kvalifi kaci výpisem 
z obchodního nebo živnostenského 
rejstříku (nemusí být ověřený). Do 
podkladů (PD pro SP, SP atp.) lze 
nahlédnout na odboru VIŽP MěÚ Krásná 
Lípa po telefonické dohodě 
(tel. 412 354 832 – K. Mareš).

ÚPRAVA PROVOZNÍCH HODIN 
MěÚ Krásná Lípa

od 21.12. - 1.1. 2010

  Evidovaní 
uchaze i 

    Míra 

název m sta, obce, 
oblasti 

celkem ženy muži 1

Varnsdorf 1396 685 711 16,43%
Rumburk 721 364 357 12,26%
Krásná Lípa 317 134 183 18,41%
Šluknovský výb žek 4521 2216 2305 16,07%

VÝZVA
pro vlastníky nemovitostí v katastrálním území Krásná Lípa. Ti z vlastníků, kteří se nedostavili 
k nepovinnému úřednímu jednání, týkajícího se veřejného vyložení obnoveného katastrálního 
operátu (probíhalo v budově MěÚ Krásná Lípa od 20. 11. do 3. 12. 2009) zpozorněte! Nová 
katastrální mapa přináší nové údaje – například upřesnění výměr a dále legalizaci dosud 
nezapsaných staveb či přístaveb do katastru nemovitostí a též v menší míře i změny 
druhů pozemků. Tyto nové či upřesněné údaje je potřeba uvést v daňovém přiznání k dani 
z nemovitostí. Obnovený katastrální operát nabude platnosti 21. 12. 2009 a proto v měsíci 
lednu roku 2010 podejte na Finančním úřadě v Rumburku upřesněné daňové přiznání 
k dani z nemovitostí. 
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Beruškové novoroční 
přání

Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa bude 
letos prožívat již sedmé vánoce. Přejeme všem 
dětem i dospělákům, kterým jsme za tu dobu 
pomohli aktivně trávit volný čas, hezké vánoce 
a pohodový nový rok. Zvláštní přání klidu i energie 
patří beruškovým maminkám, které nosí v bříšku 
budoucí návštěvníky mateřského centra. Příjemné 
svátky všem, kdo vidí v naší činnosti smysl.

Vaše                      Beruška

Kostka existuje 
právě rok

Počasí v Krásné 
Lípě v listopadu

Příspěvková organizace 
Kostka existuje právě rok. Není 
toho málo, co se nám podařilo, 
a řada úkolů je stále před 
námi. Provozujeme komunitní 
centrum a nově k nám patří 
i T-klub. Naše aktivity se 

rozšířily a zasahují i do domácností ve Šluknovském 
výběžku. Nově od listopadu poskytujeme 
odlehčovací službu a hlídání dětí.  Děti k nám také 
přicházejí do klubu Včelka, kde se s nimi a jejich 
rodiči připravujeme na zápis a nástup do 1. třídy. 
Odpoledne přiběhnou starší děti, školáci, pro které 
máme připraven program v Amari klubu, nebo se 
pravidelně doučují. Hned po nich začínají kurzy 
jazykové, nebo výtvarné kroužky pro dospělé. 
Dospělí přicházejí nejen za zábavou a vzděláním, 
ale také do našich poraden. Od letošního roku 
pereme a žehlíme prádlo a zajišťujeme úklid 
domácností. Zorganizovali jsme několik větších 
akcí, byli jsme i zprostředkovatelem pro předání 
Vašich darů potřebným.
Spolupracujeme s řadou organizací z města, 
ale také ze Šluknovského výběžku. Nebližšími 
spolupracovníky, kteří mají své místo v komunitním 
centru, jsou občanská sdružení Cedr a Agentura 
Pondělí.
Děkuji všem spolupracovníkům a dobrovolníkům 
za práci odvedenou v letošním roce. Bez jejich 
přičinění by se řada dobrých věcí nestala. 
A zároveň jim i Vám všem přeji mnoho úspěchů, 
zdraví a radosti v roce příštím. 

(Hana Volfová )

Ačkoli se zdálo, že říjnovým počasím začala zima, 
listopad tento fakt rázně vyvrátil. Listopad byl 
v ČR teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný. 
V Krásné Lípě tomu nebylo jinak. Průměrná měsíční 
teplota byla jen o 0,2°C nižší než v říjnu, což je 
velmi malý rozdíl. Listopad byl měsícem stabilním, 
bez náhlých teplotních výkyvů a extrémů. 
Minima a maxima nebyla nijak výrazná. Srážky 
byly v naprosté většině dešťové, byť by tomu již 
v listopadu mělo býti naopak. Údaje za předešlé 
měsíce naleznete na webu www.pocasi-strelna.
cz/krasnalipa.htm. Srážky byly změřeny včetně 
rozpuštěného sněhu ve srážkoměru. 

Průměrná teplota 5,1°C
Maximální teplota 11,1°C (21.11)
Minimální teplota -3,5°C  (1.11)
Maximální vlhkost 100%
Minimální vlhkost 52%
Úhrn srážek* 49,4 mm
Maximální poryv větru 21,6 m/s

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 28.12. 2009 ve Vlčí Hoře a 
v Zahradách a ve čtvrtek 31.12. 2009 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 4.1. 2010 ve Vlčí Hoře 
a v Zahradách a ve čtvrtek 7.1. 2010 v Krásné 
Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Separují se tyto odpady: papír a  nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, 
baterie, bioodpad.

Nebankovní společnosti a lichváři 
před vánoci vydělávají nejvíce na 
chudých lidech!

Příběh:
Paní Jana je nezaměstnaná, loni před Vánoci si 
vypůjčila. Chtěla dětem připravit hezké vánoce 
a pořídit nějaké dárky. Bylo to tak snadné, stačilo 
podepsat nějaké papíry a hned dostala peníze. Po 
Vánocích, když měla začít splácet, tak na splátky 
a úroky neměla dost peněz. Nikdo ji nevaroval, 
že splátky budou tak vysoké. Půjčila si podruhé. 
Protože tlak na splácení půjček byl veliký, použila 
na několik splátek peníze určené na nájem. Paní 
Jana se dostala do začarovaného kruhu. Peníze 
nevydělávala, dluhy se jí zvětšovaly, připočítávaly 
se úroky, začali k ní v době výplaty sociálních 
dávek docházet pravidelně vymahači. Sotva 
děti uživila. Dlužila také za nájem a hrozilo jí 
vystěhování z bytu. Blíží se další zima a s dětmi na 
ulici zůstat nemůže. Sežene paní Jana ubytování 
pro sebe i děti? Nebudou další Vánoce trávit 
odděleně? Kde zajistí peníze na splacení dluhu? 
Bylo by to jinak, kdyby si nepůjčila?

Půjčku získá skoro každý, ne každý 
je ale schopen splácet
Půjčku v předvánočním čase může získat skoro 
každý, bez ohledu na to, zda ji bude schopen 
splácet. Stále více společností nabízí v těchto 
dnech úvěry i nebonitním klientům a nevyžadují 
žádné ručení.
O své peníze společnosti, v případě že klient 

nehradí splátky, nepřijdou. Vysoké úroky 
z prodlení společně se smluvní pokutou jim 
přinesou několikanásobný zisk, “Čím méně je 
klient spolehlivý, tím lépe“.
Z pracovních zkušeností z poradny vím, že jsou 
takzvané rychlé půjčky velmi rozšířené. A to jak 
od nebankovních společností, tak od lichvářů.
U těchto lidí, kteří si půjčí, je zadlužení obrovský 
problém. I nízký dluh, se kterým by si většina 
lidí snadno poradila u nich často vede ke 
ztrátě bydlení a u dětí potom k problémům ve 
vzdělávání. Zadlužení a ztráta bydlení může 
vést až k odebrání dětí do dětských domovů 
a následně k úplnému rozpadu rodiny. 
Mějte na paměti než se zadlužíte, že vánoce jsou 
svátky klidu, míru, pohody a především oslavou 
narození Ježíše Krista. Vždyť sejít se s nejbližšími 
a dostat byť jen pohlazení a říct si pár vlídných 
slov je důležitější.  

(Za AMARI poradnu Marcela Surmajová)

- Zejména zástupci nebankovních subjektů 
 často počítají s menší schopností sociálně 
 slabých lidí porozumět podmínkám 
 sjednávaných smluv a jejich dluhy potom 
 rostou neuvěřitelně rychle.
-  Důsledkem exekucí majetku i dlužníkových 
 příjmů je, že lidé ztrácejí motivaci legálně 
 pracovat. Rozmáhá se práce načerno. 
-  Na exekuci sociálních dávek, jejichž původním 
 cílem bylo udržet sociálně slabého občana na 
 hranici důstojného života, doplácejí všichni, 
 kdo platí daně. Chování poskytovatelů těchto 
 půjček lze bez skrupulí označit za novodobou 
 lichvu, na kterou doplácí celá společnost.

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 – 11:00

• 19. - 20.12. 2009 MUDr. Renata Bolfíková 
      Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, 
 tel.: 412 535 930
• 24.12. 2009 MUDr. Oluša Voborská
      Myslbekova 404/23, Děčín I, 
 tel.: 412 519 624
•  25.12. 2009 MUDr. Olga Sudová 
      U Plovárny 1190/14, Děčín I, 
 tel.: 412 502 213
• 26. – 27.12. 2009 MUDr. Zdeněk Janda
      Čs. legií 1083/10, Děčín IV-Podmokly, 
 tel.: 412 532 216
• 1.1. 2010 MUDr. Lukáš Milič 
      Náměstí 28. října 818, Česká Kamenice, 
 tel.: 412 511 482
• 2. – 3.1. 2010 MUDr. Vladimír Vojtěch 
      U Plovárny 1190/14, Děčín I, 
 tel.: 412 502 216

KINO Krásná Lípa 
PROSINEC 2009 - LEDEN 2010

ULOVIT MILIARDÁŘE
pondělí 28. 12.
od 18.00 hod

Vstupné 60,- Kč
Ml. přístupno

Režisér Tomáš Vorel přichází s novým fi lmem, který se 
dotýká aktuálních témat – médií, lobbyngu. manipulace s 
informacemi, korupce a s ní spojených politických tlaků. 

90 min.

KNĚŽNA LIBUŠE
středa 6. 1.

od 18.00 hod Vstupné 60,- Kč
Příběh o nejstarších českých dějinách natočený Američany 

je inspirován legendou o kněžně Libuši a zachycuje 
mýtické počátky vlády Přemyslovců. 99 min. Mládeži 

přístupno

REPREZENTAČNÍ 
PLES

pátek 15. 1.
od 20.00 hod. Vstupné 150,- Kč

Kulturní komise města pořádá XVIII.Repreples.K tanci a 
poslechu hraje skupina ROXEL MUZIC.Bohatá tombola, 
předtančení.Prodej vstupenek zajišťuje paní Cidlinová 

tel.606 336 260.

PLES ŠKOLY
pátek 29. 1.

od 20.00 hod. Vstupné 120,- Kč
K tanci a poslechu hraje skupina U – STYLE . 

Prodej vstupenek zajišťuje 
paní Klugová - ZŠ Krásná Lípa tel. 412 383 315.

Město Krásná Lípa děkuje Antonínu Spurnému 
za velkorysou výpomoc při přepravě 

kontejnerového nosiče.



strana 517. prosinec 2009

Někdy není nutné putovat daleko. Za humny 
překvapivě objevíme místa, kde cítíme energii 
svého milovaného kraje daleko intenzivněji 
než na vzdálených horách nebo v úzkých 
skalních roklích, kam tak rádi chodíme po 
slavných turistických stezkách.
Pochmurné podzimní dny, kdy hnědé listí 
schoulené na cestách kolem starých chalup jen 
váhavě vypráví o jasných dnech uplynulého 
léta, zostří naše vnímání blízkého okolí. Krátký 
den nepřeje dlouhým tůrám, a tak stará cesta 
do Kyjova přes Kamennou Horku nabídne 
nečekaně pohledy, které ve spěchu dní nikdy 
nevnímáme nebo je považujeme za málo 
dramatické.
Chalupy se tísní na okraji lesa jakoby bez 
života. A vskutku, mnohé zůstávají na zimu 
opuštěny. Staré stromy se svými obnaženými 
větvemi dobře vědí, že zima a mráz přijdou 
již zanedlouho, a choulí se na bledém slunci, 
které je nezahřeje. Možná že teprve nyní si 
u některých zastavení Köglerovy stezky teprve 
uvědomíme její význam pro uchování tradic 
Krásnolipska. Donedávna ani mne nenapadlo 
projít její nejbližší části od městského hřbitova 
přes Kamennou Horku k Vápence a Maškově 
vrchu. 
A tak teprve nedávno, po několika letech, jsem 
ocenil dlouholeté úsilí Vaška Hiekeho a jeho 
krásnolipských turistů, když jsem si uvědomil 
v chladném listopadovém podvečeru (při 
pohledu na onu mělkou kotlinu, v níž je mezi 
svahy rozložena Krásná Lípa), že Köglerovu 
stezku nejenže obnovili, ale dovedli nově 
právě přes Kamennou Horku a její okolí až 

na krásnolipské náměstí. Tím vlastně vytvořili 
i kombinaci krátkých vycházkových okruhů 
mezi Kyjovem, Krásnou Lípou a Vlčí horou, oné 
snové krajině, která promlouvá k osamělému 
poutníkovi nenápadně, tiše a nelibuje si 
v hlomozných turistických atrakcích.
U posledních chalup se mi otevřel pohled 
přes pusté louky ke Kyjovu, na siluetu Vlčí 
hory, ztrácející se v mlžném oparu i na 
temné lesy přecházející z Lužických hor do 
pískovcového reliéfu Českého Švýcarska. Byla 
zima, listopadový sníh se tiše snášel z ocelové 
oblohy a urychlil příchod večerního šera.
S překvapením jsem si vzpomněl, že na této 
nejvýše položené části louky za Kamennou 
Horkou skupina mladých lidí sehrála před 
čtyřmi roky poměrně vydařenou 
scénu, která by se dala nazvat 
Vycházka s piknikem v roce 1905. 
Bylo září o 100 let později, dívky 
si oblékly staré široké sukně 
a haleny, a mladí mužové potom 
asistovali v nejroztodivnějších 
kloboucích, které vyhrabali 
bůhvíkde, v přípravě nejrůznějších 
dobrot, jež rozprostřeli na velké 
dece uprostřed louky. Teplý 
a jasný večer umožnil při celé 
této hře pozorovat i západ slunce, 
a chalupy na Kamenné Horce se 
jistě divily, co to vše znamená. 
Nebyl to návrat starých časů. 
Nebyl to ani čas velké zábavy. Ti 
mladí lidé potom v krátké době, s 
velkým zápalem, široce a otevřeně 

pracujíce s dalšími krásnolipskými občany 
i lidmi žijícími v osadách kolem Köglerovy 
stezky, otevřeli Krásnou Lípu a její okolí 
turistům, otevřeli krásnou bránu do Českého 
Švýcarska od východu.
Sestupoval jsem starou cestou loukou do 
Fibichova údolí, už nesněžilo. Neohlédl jsem 
se ke spoře osvětleným chalupám Kamenné 
Horky. Ony čtyři roky jsou téměř zapomenuty, 
není třeba se vracet do nedávné minulosti. Bez 
ní by možná dnes nebylo tolik dobrých věcí ve 
městě a kraji kolem…Doba je ale profesionální, 
manažersky dokonalá,  a ohlédnutí zpět (jaký 
to sentiment!) si nemůže dovolit.

(Jiří Rak)

Excelentní turistickou destinací 
roku 2009 se stala krajina Českého 
Švýcarska. Do národního kola 
soutěže se přihlásilo 21 destinací 
z chráněných území, a to, že 
odborná porota za evropskou 
destinaci nejvyšší kvality vybrala 
právě České Švýcarsko, svědčí 
o tom, jak vysoký potenciál 
pro rozvoj regionu představují 
velkoplošná chráněná území. 

Druhým obrovským úspěchem 
je postup Pravčické brány - 
symbolu Národního parku 
České Švýcarsko - mezi 77 
semifinalistů v celosvětové 
anketě o 7 novodobých divů 
světa. Respondenti vybírali ze 
440 nominovaných památek 
z 224 zemí světa. 

(r)

Na den přesně, 9. května, byla 
před 120 lety slavnostně otevřena 
rozhledna na Vlčí hoře. Postavil ji 
Horský spolek pro nejsevernější 
Čechy podle projektu stavitele 

Josefa Hampla z Rumburku. I nyní 
ji provozují turisté, tentokrát ale 
z krásnolipského Klubu českých 
turistů.                                                

(r)

Na Kamenné Horce

Krajina Českého Švýcarska slaví 
úspěchy na mezinárodním poli

Rozhledna na Vlčí hoře letos 
slavila 120. let
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V letošním roce bylo za podpory 
Nadace ČEZ vybudováno dětské „Oranžové 
hřiště“. Dominantou hřiště je šestimetrová 
lanová pyramida, která je doplněna dalšími 
hracími
prvky a parkovým mobiliářem. Hřiště se 
nachází v klidové části města v blízkosti 
rybníka Cimrák a je hojně navštěvováno 
nejen místními, ale také návštěvníky 
našeho města.                                                 (jg)

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová 
a předseda regionální rady ROP Severozápad Jiří Šulc 
slavnostně zahájili rekonstrukci domu Pražská 4, ve 
kterém bude od června stylový penzion s restaurací

Projekt první etapy rekonstrukce 
hlavní budovy Základní školy byl dokončen 

v letošním květnu, od té doby škola 
šetří energii svým zateplením a využitím 

tepelných čerpadel.
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Již před lety se měl tzv. přístavek Továrny 
bourat, protože je v dezolátním stavu. 

To ale umí každý. A tak, když už na jeho 
rekonstrukci nestačí městský rozpočet a 

dotace, schválilo ZM jeho prodej a majitel 
penzionu jej opraví.

Náročné rekonstrukční práce unikátního  objektu „Zámečku“ úspěšně 
pokračují, vně i uvnitř, a nyní i včetně parku. Na fotografii je detail 
obnoveného stropu. 

V letošním roce prošel Domov důchodců v Krásné 
Lípě další etapou zásadní vnější i vnitřní rekonstrukce.

Výrazné proměny v letošním roce doznaly i další 
panelové domy na krásnolipském sídlišti.

Kilometry místních komunikací byly vyspraveny asfaltovou drtí. Nového 
koberce se dočkala i hlavní silnice vedoucí přes město,vč. pokládky nových 
vodohospodářských sítí.

Soukromý investor připravuje nový 
komplex budov v prostoru náměstí (zelená 
plocha). Půjde o tři budovy s podzemními 
parkovišti s kapacitou 55 parkovacích míst. 
Jde o Aparthotel – Lípa centrum, který 
naváže na Penzion a Továrnu.

p p j


 Kilometry místních komunikací byly vyspraveny asfaltovou drtí Nového
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Krásná Lípa má dva nové čestné občany
Libor Ambrozek se zasadil o vznik NP České Švýcarsko a o mnohé projekty 
v našem městě. V červnu se stal naším čestným spoluobčanem.     Antonín Koláček, za účasti téměř všech zastupitelů města 

převzal čestné občanství za zásadní pomoc při propagaci 
Českého Švýcarska a za podíl na rozvoji Krásné Lípy.ý p j py

ý p

Krásnou Lípu navštívili ministři Miko a Kocáb
V letošním roce nás dvakrát navštívil ministr životního prostředí ČR Ladislav Miko. 
Jednou při neformálním víkendovém pobytu, podruhé při ofi ciální návštěvě NP České 
Švýcarsko. Na ofi ciální návštěvu města přijel i ministr pro lidská práva 
Michael Kocáb.  

I v letošním roce jsme spoluorganizovali Dny Českého 
Švýcarska spojené s tradičním koncertem (tentokrát s Vašo 
Patejdlem) a prvně i s akcí Parkmaraton.  

Pozvání do Krásné Lípy přijal i nepřehlédnutelný 
a populární mladý ekonom Tomáš Sedláček, který tu 

představil svou knihu Ekonomie dobra i zla.

j p

p
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Konec roku se pomalu blíží a s ním i vánoční prázdniny, které si děti budou užívat 
od pondělí 21.12.2009 do neděle 3.1.2010 (21.12. a 22.12. mají školáci dva dny 

bez výuky). V novém roce tak poprvé půjdou do školy v pondělí 4. ledna. 
V tomto období bude zároveň uzavřena jak školní družina, tak i školní jídelna.

Vedení  Základní školy a Mateřské 

školy v Krásné Lípě přeje všem krásné 

a příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný 

vstup do nového roku.

Recept na vánoce
Medové trubičky: 340g hladké mouky, 250g práškového cukru, 2 vejce, 80g medu, 
1/2 lžičky jedlé sody, čokoláda
Krém: 3 dl mléka, 1 vanilkový pudinkový prášek,250g másla,120g práškového cukru, 
1 žloutek. Mléko s pudinkovým  práškem svaříme a necháme vychladnout. Máslo utřeme 
s cukrem a žloutkem a po lžičkách vmícháme do vychládlého pudinku.
Ze všech uvedených surovin zpracujeme těsto, vyválíme na tenkou placku a nakrájíme 
malé čtverečky. Pečeme následovně: na vymaštěném plechu  pečeme po 4-5 čtverečkách 
a ještě horké je ihned natočíme na vařečku. Natáčíme velmi rychle, aby neztvrdly. Necháme 
vychladnout a potom oba konce máčíme v čokoládě.Nakonec plníme krémem.

(Tento recept pro vás zaznamenaly žákyně 5. ročníku. 
(Tereza Langová a Míša Erbanová)

Červenočerného pokoje si zcela nově užívá 
Milan Jonáš z krásnolipského dětského 
domova. Má z něj o to větší radost, protože 
si jeho vybavení i barevnou kombinaci vybral 
sám, tety mu pomohly doladit jen nepatrné 
detaily. Svůj vztah k novému pokoji, on i 
ostatní děti z dětského domova, navíc posílil 
i tím, že se na jeho rekonstrukci sám podílel 
nejenom tím, že si sám vybral barvu pokoje a 
jeho vybavení, ale také se podílel na montáži 
postele, nebo skříňky. 
Dětský domov v Krásné Lípě si mohl 
dovolit vybavit pokoje novým nábytkem 
díky třistatisícovému příspěvku, který mu 
poskytla nadace ČEZ. „Tato velkorysá pomoc 
zlepšila prostředí, ve kterém naše děti žijí 
a samozřejmě přispěla k estetické výchově, 
rozvoji smyslů a vztahu k jejich hodnotám,“ 
uvedla sociální pracovnice domova Monika 
Dolejší.
Nové vybavení pokojů tak dětem zajistilo 
nejen rodinné prostředí, ale také jim vytvořilo 
zajímavé a krásné zázemí pro hru, odpočinek 

a relaxaci. Navíc - starý nábytek odsud 
nevyhodili, ale většinu věnovali azylovému 
domu v Rumburku.
Dokončit projekt „Výchova prostředím“ 
podpořený Nadací ČEZ se dětskému domovu 
podařilo načasovat právě včas. Děti si tak 
atmosféru Vánoc budou moci vychutnat 
v novém, pěkném prostředí svého „domova“. 

(vik)

Běhá po zdi. 
Po písemné práci snědl tahák. 
Houpal se na židli a bez dovolení spadl. 
Napovídá nepovoleným způsobem. 
Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu. 

Vánoce děti z dětského domova 
prožijí v novém

h d

Poznámky ze 
žákovských knížek:

Andělíček ve 
škole…

V pondělí 30.11.2009 navštívil naši základní 
školu v Krásné Lípě překrásný anděl. Jeho 

posláním bylo obejít jednotlivé třídy a zapsat si 
do „Ježíškovy listiny“ přání, které si každá třída 

předem vymyslela. 
Současně si každý mohl andělíčka pohladit a 
tajně si přát nějaké přání. Touto návštěvou k 

nám do školy pronikl kousíček nadcházejícího 
vánočního času. 

Listinu přání, včetně přání paní ředitelky si děti 
mohou ve škole prohlédnout, 

je vystavena v 1. patře.
(m.alf)

Já ANDĚL…
Ráno jsem vstala a šla jsem do školy. Paní 

učitelka Alferyová mě požádala, jestli bych 
mohla chodit po škole jako anděl. Ze začátku 

jsem se trochu bála, ale pak jsem se těšila. 
Když jsem chodila po škole, byl to krásný pocit. 
Vemte si to takhle, já jediná ze skoro 400 žáků! 
Já jediná! Je to možné? Kdyby to byl někdo jiný, 
tak bych byla moc smutná. Procházela jsem s 
paní učitelkou školu a všichni si na mě sahali! 

Kamarádi mě nepoznali. Když jsme prošly 
všechny třídy a zapsaly všechna dětská přání na 
velikou listinu, strašně mě bolely nohy. Ale byl to 

krásný zážitek. 
(D. Caklová 3.B)

á dě dě kéh d

Opět se losovalo!
Ve škole proběhlo další, již třetí losování o jedničku, či zapomínání. 

Za měsíc listopad tedy dopadlo losování následovně: 

Honza Šťastný 9.A – Matematika

Jakub Kuchta 4.A – Anglický jazyk

Fanda Bertók 4.A – Český jazyk 

Všichni vylosovaní tak dostali jedničku do předmětů, které si vybrali. 

(m.alf)
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Půlnoční mše 
v Krásné Lípě

Dykyta vánočně 
v Továrně

Přijďte se podívat na 
svět očima dětí...

Předvánoční prakyáda

Taneční odpoledne

K Ježíškovi do 
Betléma…

Výstava Biblí

Vánoční divadelní hra 
na motivy Žebrácké 

opery

Tříkrálový koncert 

Ural - putovaní na 
hranici Evropy a Asie

Večer nechtěných 
vánočních dárků

Vánoce v Domě 
Českého Švýcarska

Silvestr na Vlčárně

Vánoční vycházka do 
národního parku

Štědrovečerní zpívání 
koled

Vánoční koncert 
SoliDea

Vánoční koncert 
romské duchovní 

hudby

Ve čtvrtek 24.12 v 19:00 jste zváni na půlnoční mši 
do kostela sv. Máří Magdaleny
v Krásné Lípě. 
Mše v jiných obcích: v Chřibské v 18:00, v Doubicích 
ve 21:00, v Rybništi ve 23:00, v Rumburku v kostele 
sv. Bartoloměje ve 22:00, ve Starokoatolickém 
kostele (vedle divadla) ve Varnsdorfu ve 24:00.

Folklorní soubor Dykyta vás zve na vánoční 
vystoupení v Galerii Továrny – Domu volného 
času - v sobotu 19. 12. od 17:00. Představí se vám 
s pásmem vánočních koled „Když panna Maria po 
světě chodila“. Jako host vystoupí pěvecký sbor 
Kvíltet z Varnsdorfu.

Srdečně zveme všechny rodiče, babičky, dědečky, 
tetičky, strýčky a další milovníky dětského 
výtvarného umění do prostor Galerie v Továrně, 
kde je až do 3. ledna příštího roku k vidění výstava 
výtvarných prací dětí z obou krásnolipských 
mateřských škol pod názvem „Šikovné ručičky 
z mateřské školičky“.

Máte rádi legraci? Chcete se na chvíli v tom 
vánočním shonu zastavit? Pak neváhejte a přijďte 
si v sobotu 19. prosince v 10:00 k T-klubu v Krásné 
Lípě zastřílet z praku.

s kapelou Peleton ze Šluknova, která hraje k tanci 
i poslechu, je připraveno na úterý 29. prosince od 
16:00 v Kulturním domě v Krásné Lípě. Akci pořádá 
SPOZ, vstupné dobrovolné.

Oblastní muzeum v Rumburku zve Vás a Vaše 
přátele na tradiční vánoční výstavu Betlémů 
„K Ježíškovi do Betléma...“ Výstava bude 
v rumburském muzeu k vidění do neděle 31. ledna 
2010 - vždy od středy do neděle mezi 9:00 a 15:30. 
(21. - 23. 12. - 9.00 - 15.30, 24. - 27. 12. - 13.00 - 15.00, 
28. - 31. 12. - 9.00 - 15.30, 1.1. zavřeno)

Ve dnech 18. a 19. prosince jste zváni na zámek 
ve Šluknově, kde se můžete vždy mezi 9:00 – 
17:00 seznámit s historií, původem a vlivem Bible 
v dějinách. Vstupné dobrovolné.

Ve čtvrtek 24. prosince od 15:00 jste zváni do 
evangelického kostelíku Na Kopečku v Rumburku 
na vánoční divadelní hru v podání členů a přátel 
farních sborů v Rumburku, Varnsdorfu a lidí kolem 
Domečku. Vstup dobrovolný - určený na podporu 
„adopce na dálku“.

V úterý 5.ledna 2010 od 17:00 se v evangelickém 
kostelíku Na Kopečku v Rumburku koná koncert 
Základní umělecké školy Rumburk.

Ve středu 6. ledna od 19:00 se v čajovně Na Kopečku 
v Rumburku (vedle evangelického kostelíka) 
můžete zaposlouchat do zajímavých postřehů 
z běžného života a podívat se na poutavé obrázky 
přírody. K tomu ještěněco navíc vám nabídne 
donedávna ještě krásnolipský občan  Jiří Rak, který 
se rozhodl prožít několik let na Urale.

Pokud nevíte co s nimi - sem s nimi! Již třetí ročník 
úspěšné povánoční burzy je připraven na středu 
13. ledna od 19:00 v čajovně Na Kopečku 
v Rumburku (vedle evangelického kostelíka).

S vánoční atmosférou přichází čas přemýšlení 
o dárcích a také o tom, jak udělat letošní Vánoce 
ještě lepší než byly ty loňské. Stejně jako každý rok, 
tak ani letos nezapomnělo informační středisko 
v Domě Českého Švýcarska připravit výhodné 
vánoční dárkové nabídky. 
Pro ty, kteří k Vánocům rádi nadělují knihy 
a literaturu  je připraven aktuální fotokalendář 
krajiny Českosaského Švýcarska  na rok 2010, či 
poutavá DVD Krajina tajemství a Pohádka z kamene. 
Naprosto originální dárek může mít i podobu 
zážitku a poznání v podobě fotoworkshopu či 
adrenalinového výletu. Originálním dárkem 
mohou být FairTrade vánoční balíčky. 

(r)

Tradiční půlnoční ovar, ohňostroj s spousta zábavy 
i s diskotékou a s písničkami na přání si můžete 
užít poslední den v roce 2009 – 31. 12. od 20:00 
v hospodě na Vlčárně v Zahradách. Rezervace na 
tel.: 723 357 543

V sobotu 19. prosince se můžete s Václavem 
Sojkou vydat na vycházku do NP České Švýcarsko 
spojenou s krmením zvířátek a zpíváním vánočních 
koled. Sraz je v 10:00 u lesní správy v Jetřichovicích. 
S sebou krmení pro ptáčky a případně i hudební 
nástroj.

Sváteční štědrovečerní atmosféru může umocnit 
ve čtvrtek 24. prosince v 16:00 při tradičním 
štědrovečerním zpívání koled u Verunčiny 
studánky pod Vlčí horou.

V pátek 25. prosince od 18:00 se můžete v kostele 
sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě
zaposlouchat do vánočních skladeb z dob 
renesance až po baroko při vánočním koncertu 
instrumentálněvokálního souboru SoliDeo. Během 
koncertu uvidíte dvacet dobových nástrojů - 
některé nové a vedle tradičních skladeb si soubor 
přichystal i skladby zbrusu nové.

Romské sdružení Čačipen vás zve do kostela 
sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě v sobotu 
26.12. od 16:00 na vánoční koncert, při němž 
bude Amare Čave zpívat a hrát vánoční romskou 
duchovní hudbu.

Konec starého 
a začátek nového 
roku s turisty
Štěpánský pochod

V sobotu 26.12. se krásnolipští turisté a jejich 
příznivci vydají na tradiční Štěpánský pochod.
Odjezd z Krásné Lípy hlavním nádraží do 
Velkého Šenova je v 9:34. trasa je dlouhá asi 
10 km a navštívíte kostel ve Velkém Šenově 
a Křížovou cestu v Lipové..

Poslední pochod roku 2009
Ve středu 30.12 se krásnolipští turisté vydají na 
poslední letošní pochod. Připraveny jsou
dvě trasy. První do Hřenska a zpět – start 
v 5:00 z krásnolipského náměstí. Druhá 
trasa dle dohody a počasí odstartuje v 10:30 
a povede ji p. Suchý. Po návratu se turisté 
sejdou při společném posezení v penzionu u 
Huberta v Doubicích. Ostatní zájemci odjíždí 
autobusem z Krásné Lípy v 16:23.

Silvestrovský výstup na Klíč
Ve čtvrtek 31.12. se chystá Silvestrovský výstup 
na Klíč. Odjezd vlakem z hl. nádraží Krásná Lípa 
do Svoru je v 10:22, vede cvičitel K. Hanousek.

Novoroční výstup 
na Vlčí horu

V pátek 1. ledna 2010 jsou všichni příznivci 
turistiky zváni na Novoroční výstup na 
rozhlednu na Vlčí hoře. Novoroční výšlap na 
Vlčí horu je dlouhý 12 km a sraz účastníků je 
v 11:30 před skříňkou KČT na krásnolipském 
náměstí.

Zimní táboření
Na dny 8. – 10. ledna 2010 krásnolipští turisté 
připravili tradiční Nejsevernější zimní táboření 
pod Vlčí horou. Tábořit se bude u hospody 
Vlčárna v Zahradách.

Více informací získáte v informační 
skříňce KČT.

Otevírací doba o Vánočních svátcích v Domě ČŠ:

21.12. 9-17 28.12. 9-17
22.12. 9-17 29.12. 9-17
23.12. 9-17 30.12. 9-17
24.12.  zavřeno 31.12. 9-16 
  (12-16 otevřena pouze expozice)
25.12.  zavřeno 1.1. 2010 zavřeno
26.12.  zavřeno 2.1. 9-16
27.12. 9-17 3.1. 9-16
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Vánoční ozdoby z perníku, přáníčka, svícny, 
adventní věnce, různé ozdoby na zavěšení, 
obrázky, cukroví a mnoho dalšího se 

prodávalo při adventních trzích, které tradičně 
společně pořádají základní a mateřské školy
v Krásné Lípě. Atmosféru Vánoc svými vstupy 

navíc navozoval i dětský folklórní soubor 
Křiničánek. Koledy a folklorní tance ale 
v Krásné Lípě nezněly pouze při školních 
adventních trzích. Nedomyslitelně patří 
i k tradičnímu staročeskému adventu, který se 
zabydlel na nádvoří Domu volného času. I zde 
se o vánoční atmosféru svými vstupy staraly 
dva krásnolipské folklorní soubory - dětský 
Křiničánek a velký Lužičan. 

(r)

Jako každý rok, i letos přišel za dětmi 
z Mateřského centra Beruška Mikuláš, anděl 
a čert. Beruškových dětiček je už tolik, že 
bychom se spolu s dospěláky při tak významné 
události do našich prostor v podkroví školní 
družiny nevešli. Využili jsme tedy nabídky 
prostor Továrny, kde nejprve děti ozdobily 
stromeček a pak děti poprvé veřejně ukázaly, 
co se každé dopoledne v Berušce učí. Po 
vystoupení všichni společným zpíváním koled 
přivolali Mikuláše, kterému čertík a andílek 
pomohli přinést balíčky s odměnami. Za to, že 
návštěvníci při odchodu děkovali za příjemné 
odpoledne, patří dík dobrovolnicím z Berušky, 
příspěvkové organizaci Relax, Českému 
Švýcarsku o. p. s. a Správě Národního parku 
České Švýcarsko.

(Lada Hrnečková)

Počátkem prosince se v Krásné Lípě napříč 
generacemi vzpomínalo na éru písniček 
legendární švédské hudební skupiny 
ABBA, které v takřka originálním provedení 
repertoáru zprostředkovala hudební formace 
ABBA World revivaland. V dubnu tohoto roku 
se oproti tomu v krásnolipském kulturním 
domě vzpomínalo na jinou legendární mega 
skupinu 70. let, kterou byla liverpoolská 
Beatles. V dobových kostýmech a ve věrném 
hudebním provedení známé hity této skupiny 
představili členové kladenské skupiny The 
Beatles Revival band.                                           (r)

Mikuláše s čertem 
si neužívaly pouze 
beruškové děti. Oba 
dva společníci přišli 
i do krásnolipského 
Kulturního domu, kde 
nejprve možná trochu 
vystrašili, ale hned také 
odměnili nejprve děti ze 
Sdružení Němců, děti 
z Čačipenu a také ostatní 
krásnolipské děti, které 
dorazily na Mikulášskou 
besídku, jenž pro ně 
uspořádalo Město Krásná 
Lípa. 

(r) 

Krásná Lípa slaví advent dvakrát

Beruškové děti jsou 
šikovné a odvážné

čátk i K á é Lí ě říč

Dvě slavné kapely 
zazpívaly v Krásné 

Lípě

Po adventu přišel Mikuláš
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Po třech letech se na stupních vítězů 
mezinárodního cyklistického závodu Tour 
de feminin objevila česká závodnice Martina 
Růžičková. Dvaadvacátému ročníku Tour de 
Feminin ovšem dominovala ruská závodnice 
Aleksandra Burchenko. Letošní Tour de 

Feminin svou účastí ozdobila i legenda ženské 
cyklistiky, jednapadesátiletá Jeannie Longo 
z Francie. Závod však nezdobila příliš dlouho 
– hned v první etapě ji rozhodčí ze závodu 
vyloučili za školáckou chybu. 
Příští, již 23. ročník Tour de Feminin, odstartuje 

z Krásné Lípy ve čtvrtek 8. července 2010.
Termín závodu 8. - 11. 7. 2010 

(r)

Po vítězi nultého ročníku běžeckého závodu 
Parkamaraton 2009, jehož trať vede dvěma 
národními parky – České Švýcarsko a Saské 
Švýcarsko - se bude v Krásné Lípě jmenovat 
pravotočivý úsek jedné z významnějších 
krásnolipských komunikací. Od této doby 
tedy všichni běžci následujících ročníků 
Parkmaratonu budou muset proběhnout také 
Daňkovou zatáčkou. Start letošního ročníku 
maratonu byl v německém Bad Schandau, 
pomyslnou cílovou pásku protnul vítěz této 
královské tratě na náměstí v Krásné Lípě
Součástí běžeckého maratónu byl i rodinný 

maratón, na jehož účastníky, namísto běžecké 
disciplíny, čekaly disciplíny vědomostní 
a zábavné, které byly umístěny v zajímavých 
zákoutích města. 

(r)

Přesně na mikulášský víkend letos připadl 
mezinárodní Mikulášský turnaj v zápase 
řeckořímském pro chlapce a ve volném stylu 
pro mladší žákyně. Turnaje se zúčastnilo 
105 závodníků a závodnic ze 14ti oddílů 
Česka, Německa a Slovenska.

(Jan Durec)

Triumfovala Ruska, třetí skončila Češka

Historicky prvním vítězem Parkmaratonu 
je Miroslav Daňko

Zápasníci opět 
vítězně

( )

Dne 12. prosince se konal mezinárodní turnaj 
v kickboxu CHRISTMAS CUP v Mostu.
Zúčastnilo se ho i 5 kickboxerů z Krásné Lípy. 
Tři závodníci si na tomto
turnaji odbouchalo svou premiéru a tým 
nováčků doplnili dva již zkušení
závodníci. Tomáš Langer v kategirii do 75 kg 
odvedl velmi dobrý výkon, na
medaili to bohužel nestačilo, ale dva nováčci 
Jan Torok do 91 kg a Josef Vodák
nad 91 kg si vyboxovali bronzové medaile. Jan 
Sojka po vynikajícím výkonu
získal stříbro ve váze do 75 kg v K-1 a to 
nemohl bohužel pro zranění nastoupit
do finále - mohlo to být i zlato. Honza se 
předvedl ve výborné formě. Nakonec
nastoupil trenér klubu a závodník v jedné 
osobě Milan Dušek a v kategorii veteránů nad 
35 let v supertěžké váze vybouchal rovněž 
stříbro.
Všech 5 závodníků se tímto turnajem 
kvalifikovalo pro rok 2010 na MČR v
kickboxu. Příští rok vyjedou na závody i děti 
a dokonce i dívky, tak věřme, že navážou na 
dobré výsledky dospělých kickboxerů . Sportu 
zdar a kickboxu zvlášť!

(Milan Dušek)

Naši kickboxeři válí

( )


