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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 21. října
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 7. října 2010

Vážení sousedé!
Končí další volební období, jsme zase o čtyři roky
starší. Je čas na malé ohlédnutí a bilancování. O to
se tradičně pokusí následující strany Vikýře.
Snažili jsme se ovlivnit k lepšímu to, co bylo
v našich silách. Udržet a rozvíjet vše, co je ve městě
potřeba.
Mnohé věci, které nás trápí nejvíce, jsou však
mimo možnosti našeho města, radnice. Jsou dány
celostátní politikou, zákony, ekonomikou. Je to
škoda, protože řada problémů by se nejlépe řešila
na místní úrovni. Bez financí, účinné legislativy
a vymahatelnosti práva to však není fakticky
možné.
Když začínalo toto volební období, byla
rozestavěna řada staveb, které jsme v následujícím
roce dokončili. Na začátku roku 2007 jsme
konečně zprovoznili tělocvičnu a dovršili
výstavbu sportovního areálu, později rozšířeném
o restauraci. V létě téhož roku jsme za účasti
předsedy Senátu ČR otevřeli Dům volného času
Továrnu, a nabídli tak to, co v našem městě vždy
chybělo – klub, galerii, špičkovou posilovnu, saunu,
masáže, solárium. A pro turisty ubytovnu. Mezitím
jsme dokončili cyklostezku v centru města.
Na podzim otevřel prezident republiky novou
budovu na náměstí - Dům Českého Švýcarska. Už
v roce 2008 jsme zahájili slíbenou rekonstrukci
hlavní budovy základní školy, která se stala další
dominantou města. A v loňském roce jsme se
pustili do náměstí. To jsme letos na začátku léta
předali do užívání veřejnosti za účasti „našich“
spolužáků a učitelů při velkém školním srazu.
Celou řadu menších staveb děláme průběžně.
Systematicky vytváříme lepší podmínky pro
Technické služby města nákupem nové techniky

a rozšiřováním zázemí.
Velké množství projektů je připraveno, u několika
se již vyřizují dotace, na nichž je, bohužel, naše
počínání závislé.
V roce 2007 jsme hostili celostátní sraz českých
turistů, doprovázený koncertem skupiny Kryštof.
Pravidelné Dny Českého Švýcarska zpříjemňují
konec léta. Koncerty No Name, Spiritual Kvintetu,
Vaša Patejdla či bratří Ebenů byly vítaným
kulturním zpestřením. Život v našem městě si
neumíme představit bez cyklistického závodu
žen Tour de Feminin, pravidelných srazů „našich“
motorek Čechie – Böhmerland, folklorních festivalů
a podobných akcí. Nově přibyl Parkmaraton,
stejně tak se vrátí úspěšná Rallye Sachsen Classic,
jízda nádherných historických aut a řada dalších
menších akcí.
Podařilo se pokračovat ve spolupráci se solidními
soukromými investory, kteří několik projektů
připravují a jiné již uskutečnili. Luxusní Penzion
Českého Švýcarska vznikl z vybydleného domu,
přístavek u Továrny se začíná opravovat, dům
bývalého „íčka“ na náměstí bude přebudován
tak, že v něm vzniknou čtyři nádherné byty
a dva nebytové prostory. Začíná se s přípravou
minipivovaru v objektu restaurace Pod Kostelem
na náměstí.
Přibývají nové provozovničky, jako např. pekařství
rodiny Šedivých.
Před několika lety prodané bytové jednotky
na sídlišti si jejich noví majitelé opravili a zateplili
panelové domy. Proběhla další etapa rekonstrukce
domova důchodců, zařízení Ústeckého kraje.
Naše dva domy s pečovatelskou službou doplňují
nabídku služeb ve městě.

Bohužel, jsou i věci nepříjemné, se kterými je těžké
si v současných podmínkách poradit. Vandalismus,
drobná kriminalita a s tím spojený nárůst
přestupkové agendy.
Město bylo vystaveno také bezprecedentnímu
zásahu do svých práv a majetku, když privátní
podnikatelský zájem o výstavbu velké elektrárny
byl nadřazen nad zájem města a jeho občanů, a to
přes jednomyslný nesouhlas zastupitelstva města.
Snažili jsme se vyvarovat zásadnějších chyb,
zejména pak udržet rozumný způsob hospodaření.
Majetek města jsme opět zhodnotili za poslední
čtyři roky o dalších více než 220 milionů korun,
a to i přesto, že ekonomická situace, obzvláště
v posledních dvou letech, je velmi složitá.
Na druhé straně se mnohé vyřešit nepodařilo,
a proto je spousta úkolů před námi.
Máme štěstí na lidi a jejich aktivity. Mnoho
sportovních oddílů, úspěchy malých zápasníků,
kick boxerů, fotbalistů, volejbalistů ….. Několik
folklorních a dalších souborů … Spolehlivé hasiče.
Ti všichni vytvářejí příjemnější atmosféru našeho
města. Každoročně jsme mezi nejlepšími v celém
Ústeckém kraji v separaci odpadů, za loňský rok
jsme byli na druhém místě. K opravám se přidávají,
někdy i za symbolického přispění města, další
majitelé nemovitostí. To vše a mnoho jiného je
potěšující a patří za to všem velký dík.

Vážení přátelé,
chtěl bych poděkovat alespoň touto nedokonalou
formou všem, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu
a pomohli posunout naše město o kousek dál,
k lepšímu.
Zbyněk Linhart, t.č. starosta Vašeho města
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Město navyšuje majetek a vytváří si rezervy do budoucna
Od konce roku 1994 se majetek města zmnohonásobil. Jen mezi lety 2006
(poslední uzávěrka 2005) až do poloviny roku 2010 se majetek města zvýšil
o cca 222 mil.Kč a dosahuje 702 mil.Kč.
Město tím, kromě vytváření nových staveb a hodnot těch stávajících, vytváří

prostor pro dobré budoucí hospodaření - vytváří rezervy do budoucna.
Na účtech města je nyní cca 20 mil. Kč, které by měly sloužit především
na financování budoucích projektů bez nutnosti půjček a úvěrů.

PĜehled aktiv a pasiv mČsta Krásná Lípa od r. 1994 do 30.6.2010
1994
Celkem majetek mČsta Krásná Lípa

152 650 235

1995
175 846 771

1996
203 938 035

1997
250 937 871

1998
264 614 456

1999
287 895 371

2000
315 323 363

2001
331 391 423

2002
350 303 634

2003
384 791 412

2004
479 789 334

2005
475 707 758

2006

2007

575 612 734

2008

630 299 996

2009

655 962 169

30.6.2010

685 032 746

701 939 427

Vývoj cizích pasiv a vlastního jmČní mČsta Krásná Lípa od rr. 1994 do 30
30.6.2010
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Za volební období 2006 - 2010 (od poslední uzávČrky) stoupl majetek mČsta o cca 222 mil.Kþ.
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Volební matematika
Způsob hlasování v komunálních volbách je známý:
• Volič volí minimálně jednoho, maximálně
21 kandidátů (počet členů zastupitelstva). Označí-li
více kandidátů, je volební lístek neplatný.
• Volič hlasuje pro konkrétního kandidáta tak, že
jej označí křížkem vepsaným do rámečku před jeho
jménem (kandidát může být uveden v kterémkoliv
ze sloupců).
• Volič může volit i volební stranu, avšak pouze
jednu. V takovém případě označí stranu křížkem
v záhlaví sloupce (hlasovací lístek, kde je v záhlaví
označeno více stran, je neplatný). Označí-li volič
takto volební stranu v záhlaví sloupce, platí, že dává
své hlasy kandidátům uvedeným v tomto sloupci,
a to v tom pořadí, jak jsou na kandidátce uvedeni,
maximálně však do počtu členů zastupitelstva.
K označení některých kandidátů ve sloupci, který
je v záhlaví zakřížkován, se nepřihlíží - volič nemá
možnost změnit pořadí kandidátů! Je to tedy stejné,
jako kdyby volič místo označení strany křížkem
v záhlaví sloupce označil jednotlivé kandidáty
v tomto sloupci, a to v pořadí, v jakém jsou
ve sloupci uvedeni, nejvýše však tak, aby na celém
hlasovacím lístku označil 21 kandidátů. Označí-li
volič více stran, je volební lístek neplatný.
• Volič může oba způsoby kombinovat, může
tedy volit volební stranu (označit křížkem v záhlaví
sloupce) a současně může přímo (křížek v rámečku
před jménem) volit kandidáty z jiných stran (ze
sloupců neoznačených v záhlaví). Pak platí, že
dává hlasy přednostně těmto jiným kandidátům,
přičemž z označené strany obdrželo hlasy tohoto
voliče tolik kandidátů, kolik činí rozdíl mezi počtem
označených kandidátů v jiných sloupcích a počtem
mandátů, a to v tom pořadí, v jakém jsou kandidáti
označené volební strany ve sloupci uvedeni - toto
pořadí nemůže volič změnit. Označí-li tedy volič
stranu (v záhlaví sloupce) a 10 kandidátů z jiných
stran, dal svůj hlas těmto deseti kandidátům

Komunální volby 2010
v Krásné Lípě
Ve dnech 15. – 16. října 2010 se uskuteční
volby do Zastupitelstva města Krásná
Lípa. V pátek 15. října se volby konají
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 16.
října od 8:00 do 14:00. Volební místnosti
jsou pro volební okrsek č. 1 – 4 v Základní
škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek
č. 5 bude volební místnost v Nobilis Tilia
ve Vlčí Hoře č. p. 147.

Veterinář v Krásné Lípě

a podle počtu mandátů prvým 11 kandidátům
z označené strany (jako kdyby prvých 11 kandidátů
označil křížkem). Označí-li volič stranu (v záhlaví
sloupce) a v tomto sloupci ještě několik kandidátů
a 10 kandidátů z jiných stran, opět dal svůj hlas
těmto deseti kandidátům a podle počtu mandátů
prvým 11 kandidátům z označené strany (jako
kdyby prvých 11 kandidátů označil křížkem).
Vůbec se nepřihlíží k tomu, jaké kandidáty volič
označil v té straně, kterou označil v záhlaví sloupce.
Při výběru toho, koho chceme volit do obecního
zastupitelstva, je nutno mít však na paměti nejen
způsob hlasování, ale i způsob vyhodnocování
voleb, tedy volební matematiku, tak jak vyplývá ze
zákona o volbách do zastupitelstev v obcích.
Z ní pak vyplývá, že zakřížkováním konkrétního
kandidáta dáváte současně hlas celé kandidátce,
straně. Zvyšujete absolutní počet hlasů
odevzdaných pro tuto kandidátku, čímž zvyšujete
i počet jejích mandátů (počet osob z této
kandidátky, které se do zastupitelstva dostanou).
Přitom obecně platí, že mandáty získané konkrétní
kandidátkou se přidělují kandidátům podle pořadí,
v němž jsou tito kandidáti uvedeni na kandidátní
listině!
Pouze v tom případě, že počet hlasů pro konkrétního
kandidáta docílí nejméně deset procent průměr
hlasů na jednoho kandidáta odevzdaných pro
tuto stranu (pro celek i pro jednotlivé kandidáty),
posouvá se zvolený kandidát na prvé místo. Čili
kandidát se „posouvá“ na prvé místo, pokud je
zakřížkován těmi, kdo buď vůbec nezakřížkovali
žádnou stranu anebo zakřížkovali jinou stranu, než
ze které je tento kandidát. A další podmínkou je, že
počet hlasů pro tohoto kandidáta docílil alespoň
o deset procent průměr hlasů na jednoho kandidáta
odevzdaných celkem pro všechny kandidáty jeho
strany.
Je-li takových kandidátů více, posouvají se na první

místa podle celkem obdržených hlasů, v případě
rovnosti hlasů rozhoduje mezi nimi původní
pořadí na kandidátní listině. Jestliže tedy kandidáti
konkrétní strany získali celkem 2100 hlasů
(přímo jednotliví kandidáti i strana jako celek dle
pravidla uvedeného výše - zbytek do 21), připadá
na jednoho kandidáta průměrně 100 hlasů (máme
21 kandidátů), limit posunutí dopředu je tedy
110 (nejméně deset procent) a více hlasů. Kandidát
s např. 133 obdrženými hlasy se posouvá na druhé
místo kandidátky, a kandidát s např. 134 hlasy
na prvé místo v kandidátce.
Může se tedy stát, že volíte-li svého „koně“
uvedeného ke konci kandidátky, kterého byste rádi
v zastupitelstvu viděli, i když nesouhlasíte ani se
stranou, za níž kandiduje, ani s osobami uvedenými
před ním, vůbec svému oblíbenci nepomůžete, ale
naopak místo něj se dostanou do zastupitelstva
právě ti lidé, kteří jsou před ním a kterým jste svůj
hlas dát nechtěli, kterým vůbec nikdo nechtěl hlas
dát.
Rady:
• Chcete-li v komunálních volbách preferovat
určitý směr, druh politiky, trend, volte tu kandidátku,
jejíž program Vašim zájmům nejvíce vyhovuje.
Nevolte osoby z jiných kandidátek, i když si o nich
myslíte, že i oni by byli vhodnými zastupiteli a Vaše
zájmy též v zastupitelstvu uměli dobře prosazovat!
• Mějte na mysli, že zaškrtnete-li volební stranu
v záhlaví sloupce, dáváte své hlasy jednotlivým
kandidátům v pořadí, v němž jsou uvedeni v tomto
sloupci!
• Chcete-li změnit pořadí kandidátky, nevolte
stranu, ale zakřížkujte pouze ty kandidáty, které
chcete dostat dopředu! I tak mějte na mysli, že
volíte-li kandidáty neuvedené na prvých místech,
současně „postrkáváte“ kandidáty před nimi!
Přejeme Vám do komunálních voleb hodně úspěchů
a šťastnou ruku.

FOTOSOUTĚŽ: Znáte opravdu Krásnou Lípu?
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografie
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde se
objekt nachází. Kdo do desíti dnů od vydání Vikýře
správně odpoví na otázku, připíše svoji adresu
a odpověď odevzdá v informačním středisku
na náměstí, nebo ji pošle na e-mailovou adresu
milansudek@seznam.cz, bude zařazen do losování.
Na fotografii v čísle 385 byla budova mateřské školy
Smetanova.
Cenu – upomínkové předměty – získávají: Petr
Heene, Igor Knapp a Klárka Procházková. Víte, kde
jsme fotografovali tentokrát?

V sobotu 16. října bude v areálu
Technických služeb města Krásná Lípa
od 15:00 do 16:00 ordinovat veterinář.

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa ŘÍJEN 2010

Příspěvky na střechy,
ploty a fasády v roce
2010

Osud jedné ženy v době střetu kultur. Píše se rok 391 po Kristu a Egypt se nachází pod nadvládou již upadajícího římského
impéria. 106 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

Upozorňujeme všechny občany, kteří
letos na jaře požádali Město Krásná
Lípa o příspěvek na opravu střech,
plotů či fasád, že je nutné po ukončení
oprav oznámit ukončení prací písemně
na Městský úřad Krásná Lípa, odbor
výstavby – a to co nejdříve. Dle pravidel,
schválených pro letošní rok, je poslední
termín pro oznámení ukončení oprav
15.10.2010.

AGORA
středa 13. 10. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

SHREK: ZVONEC A KONEC
středa 20. 10. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Tentokrát podepíše Shrek smlouvu se lstivým prodavačem iluzí Rampelníkem a ocitá se ve zvrácené alternativní verzi
království Za sedmero horami. 93 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

POSLEDNÍ VLÁDCE
VĚTRU
úterý 26. 10. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Fantasy film se odehrává ve světě zničeném válkou.Žijí v něm čtyři národy vyznávající vždy jeden ze základních elementů
– oheň, vodu, vzduch a zemi.103 min. Mládeži přístupno.
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Listí nepalte - kompostujte

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 11.10. 2010 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 14.10.
2010 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
25.10. 2010 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 28.10. 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.

S nastupujícím podzimem nás opět čeká likvidace
záplavy spadaného listí okolo domů, ze zahrádek,
z ulic a chodníků. Zkušení zahrádkáři již dávno
vnímají staré listí jako důležitou a hodnotnou
součást kompostů a následně koloběhu živin
v přírodě. Postupně se mění i pohled široké
veřejnosti na tento druh bioodpadu. V minulosti
se listí hojně pálilo. Dnes se s tímto řešením, které
často otravovalo nejen vzduch, ale i sousedské
vztahy, naštěstí setkáváme již výjimečně.

Jako pomoc lidem, kteří nemají možnost
spadané listí kompostovat svépomocí, nabízí
město Krásná Lípa již tradičně jeho bezplatný
odvoz. Ke shromažďování spadaného listí slouží
velkoobjemové pytle, které vám zdarma zapůjčíme
v Technických službách. Po naplnění pytlů stačí jen
telefonicky (pí. Kamberská, 412 354 848) objednat
jejich odvoz. Listí rozhodně nepatří do popelnice.
Využijte výhodné nabídky na ekologické řešení pomůžete přírodě.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
- 9. – 10. 10. 2010 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín IX-Bynov, tel.: 412 544 539
- 16. – 17. 9. 2010 MUDr. Sudová Olga, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 213
- 28. 9. 2010 MUDr. Miličová Jiřina, Anenská 385/2, Děčín I, tel.: 412 510 154
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

http://kostka.krasnalipa.cz
Kostka průběžně přijímá přihlášky do kurzu němčiny,
který vede Miroslava Sidorr.
Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu
v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu
s pečovatelskou službou v Krásné Lípě
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Amari poradna
PO,ST 10:00-17:00
Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání,
zadluženosti apod.
Občansko právní poradna
Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek
Kontakt: 412 354 842
JOB poradna
PO 9:00 -17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání zaměstnání.
Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
Klub VČELIČKA
PO,ST 9:00 – 11:00 - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity
ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00 - doučování školáků
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PA 12:00 – 19:00
SO 12:00 – 18:00
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00
Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s různým
stupněm postižení.
Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení
Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

RUBRIKA:

OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE

Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin.
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. Na schůzku je
třeba přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchodních
společností, finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů,
tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na tato témata a také autor
odborných textů v Poradci podnikatele.

Dotaz:
Jaká jsou práva manželů při nakládání se společným majetkem?
Odpověď:
Majetek, který tvoří společné jmění manželů, užívají a udržují oba manželé společně. Z toho vyplývá,
že žádný z manželů nemá oprávnění užívat majetek tak, aby tím vyloučil možnost užívání druhým
manželem. To však nebrání dohodě manželů, že konkrétní majetek bude užívat jen jeden z nich.
Obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů může vykonávat každý z manželů.
V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů; jinak je obvyklá správa neplatná. Ale pozor:
jde však o tzv. relativní neplatnost – tedy druhý manžel (a nikoliv někdo jiný) musí tvrdit (a event.
i dokázat), že jde o úkon neobvyklý, ke kterému bylo zapotřebí jeho souhlasu. Pokud druhý z manželů
netvrdí (a nedokazuje), že v konkrétním případě nešlo o obvyklou správu, asi by se o neplatný úkon
nejednalo.
Z právních úkonů týkajících se společného jmění manželů jsou přitom oprávnění a povinni oba
manželé společně a nerozdílně – druhý manžel si tedy musí dobře rozmyslet, zda bude tvrdit, že se
jednalo o úkon obvyklý nebo neobvyklý.
V praxi se v podstatě udržel názor, že prodej nemovitostí v SJM není úkonem obvyklým. Ale uzavření
smlouvy s realitkou na zajištění prodeje domu či bytu už ano.
Právo domáhat se ochrany vlastnického práva k věci v SJM má kterýkoliv z manželů (nevyžaduje se
souhlas druhého manžela!).
Majetek ve společném jmění manželů (jeho část) může jeden z manželů použít k podnikání jen se
souhlasem druhého manžela. Souhlas se uděluje při prvním použití majetku – poté už nikoliv.
Závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně. Objednání
dovolené by bylo úkonem obvyklým (závazek k úhradě).
Soud může ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zúžit společné jmění manželů.
Důvodem může být nehospodárné chování druhého manžela, jeho sklon ke hrám a podobně. Ale
soud zúží na návrh některého z manželů společné jmění manželů v případě, že jeden z manželů
získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní
společnosti.
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Další volební období je u konce - Vikýř byl při tom
Kaple ve Vlčí Hoře

Nobilis Tilia

Poslední tři roky realizujeme postupně kompletní
rekonstrukci vlčíhorské kaple. Nová střecha, klempířské
prvky, odvodnění, fasáda, okna, dveře. Dokončeno
bude v listopadu včetně zprovoznění hodin a zvonků.
Opravena musela být i vnitřní část, která byla poničena
dlouhodobým zatékáním. Nové trámy, balkon, schody,
omítky, elektroinstalace. Již je také opraveno vnitřní
vybavení, před dokončením je instalace nového osvětlení.

Aktivity této společnosti jsou těmi pravými pro náš region. A společnost Nobilis Tilia
je ve svém oboru pojmem. Po skončení právě probíhající rekonstrukce objektu bývalé
restaurace ve Vlčí Hoře bude upraven i venkovní areál, kde vzniknou bylinné zahrady,
j
vodní p
plochyy a mnoho zajímavého.

Amfiteátr
Vedle kina, které prošlo v letech 2002 - 2003 rekonstrukcí, vyrostl v roce 2007
amfiteátr, a tím se dotvořilo příjemné prostředí s dalšími možnostmi využití pro
kulturní pořady.

Rozhledna
na Vlčí hoře
Město ve spolupráci s Klubem českých
turistů opravilo svoji rozhlednu na Vlčí hoře
a nyní probíhá další etapa opravy vnějšího
pláště.

Zeleň
Celé sídliště, stejně jako další místa ve městě,
je doprovázeno intenzivní výsadbou zeleně.

Parčík Rumburská
s křížkem
Snažíme se soustavně obnovovat plochy zeleně
a také sakrální památky.
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Továrna
V létě roku 2007 jsme otevřeli Dům volného času – Továrnu - s novými službami: sauna, masáže,
fit-nes, solárium, galerie, klub, ubytovna. Stylové tovární interiéryy
dotvářejí příjemnou atmosféru.

Dům Českého
Švýcarska
Dům Českého Švýcarska je široko daleko jediné podobné zařízení. Ročně jej navštíví až třicet tisíc
návštěvníků. Moderní dominanta náměstí byla otevřena na konci roku 2007, a to prezidentem
republiky Václavem Klausem. Hlava státu navštívila naše město během deseti let podruhé.
Do našeho Infocentra zavítá ročně zhruba 30 tis. návštěvníků. Je to jediné celoročně otevřené
infocentrum v regionu s expozicí a kinosálem. K dispozici je zde i konferenční centrum, školicí
středisko a další zázemí.

Oranžové hřiště
U rybníka Cimrák postupně vznikne oddechový
areál. K cyklostezce přibývají další části. Oranžové
hřiště bylo otevřeno na jaře loňského roku.

7. října 2010
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Náměstí - kašna

Vodotrysk u Továrny

Na náměstí jsou kompletní nové inženýrské sítě a mostovky nad Křinicí v nájezdech a v silnici.
A na povrchu je kromě nových materiálů několik zajímavých prvků. Kašna s LED osvětlením
a moderní technologií s nízkou spotřebou je malým zpestřením. Řídící jednotka může společně
vytvářet efekty kašny, jejího osvětlení, ozvučení a efektových světel, které vytvoří nálady hlavně při
sněhové pokrývce. Přes zimu vše naprogramujeme a na jaře se nám předvedou nové scenérie hry
světel a hudby. Součástí úprav náměstí jsou i dvě venkovní kamery se záznamem.

Rybníček v centru města vedle Továrny byl letos
doplněn vodotryskem. Je to fajn - především
v horkých dnech.

Náměstí-sochy
Sochy čtyř živlů - oheň, voda, vzduch a země - jsou
u symbolického mostku nad naznačenou říčkou
Křinicí. Otevřít vodoteč zatím není možné pro
nedostatek vody a chybějící splaškovou kanalizaci
nad městem.

Základní škola
V letech 2008 – 09 prošla hlavní budova školy první etapou
rekonstrukce. Nová okna, dveře, fasáda, střecha včetně
zateplení a osazení tepelných čerpadel vedly k zásadním
úsporám energií.

Naučný areál u ZŠ
Na pozemcích vedle školní družiny vytvořila o.p.s. České
Švýcarsko naučný areál s mnoha zajímavými prvky, bludištěm,
zvířaty, altánem.
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Domy s pečovatelskou službou
Máme dva domy s pečovatelskou službou. Ten druhý byl dán
do užívání v roce 2006. Pro seniory tak máme k dispozici přes
šedesát příjemných bytů.

Domov důchodců
Areál bývalé nemocnice byl postupně přebudován na domov
důchodců. Ústecký kraj investoval další finanční prostředky
a pracovníci domova důchodců v čele s ředitelem ing. Petrem
Novým dali vzniknout další důležité službě v našem městě. Je to
pěkný areál s kapacitou přes sto lůžek.

Palmovka - Domov se
zvláštním režimem
Tento pražský ústav je mj. významným
zaměstnavatelem. A vzorně se stará o nádherné
budovy.

Zateplené sídliště
Na leteckém snímku je patrné, jak se proměnilo
naše sídliště. Generálně opravené domy, které si
prostřednictvím družstva zajistili majitelé bytů,
jsou opravdu hezké. A prostranství plné zeleně
a květin vytváří
příjemné
prostředí
pro
y
p j
p
p život.
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Autobusové nádraží
Dočasná autobusová zastávka, která byla desítky let přímo na ploše náměstí, musela změnit, i kvůli
předpisům a nepovolenému provozu, své místo. V roce 2007 proto město vytvořilo novou autobusovou
zastávku v sousedství.

Přístavek Továrny
byl staticky zajištěn, nové stropy a střecha jsou
první částí rekonstrukce. Příští rok se bude
pokračovat v závislosti na tom, jak dopadne
výstavba podzemních parkovišť, nebytových
prostor a hotelu vedle náměstí.

Penzion České Švýcarsko
Objekt Pražská 4 město prodalo v roce 2008 s podmínkami
garantovanými kaucí dva miliony korun ke kupní ceně.
Podmínkou bylo vybudování restaurace a luxusního penzionu.
Památkově chráněný dům tak investor zachránil a nabídl
nové služby. Vzácné kresby, které se v objektu našly, byly
restaurovány nákladem 700 tis.Kč (více ve fotogalerii – www.
penzionceskesvycarsko.cz).
in
interier Penzionu
- pokoj

Zámeček zevnitř
Naštěstí se nový majitel zhostil svého úkolu
s maximální pečlivostí. Téměř zdevastovaný objekt
je zachráněn. Vnitřní opravy vytvářejí unikátní
interiéry. Provizorní plot by měl být příští rok nahrazen
historickým, park se začíná také revitalizovat.
Zachráněna tak je další památkově chráněná budova
ve městě.
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Školní sraz
Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného náměstí bylo spojeno s velkým školním srazem.
Toho se oficiálně zúčastnilo více než 1200 bývalých spolužáků. Přítomno bylo i mnoho učitelů, kteří se sešli v tzv. sborovně na náměstí.
Ten den se konala řada doprovodných akcí – koncert orchestru Ústřední hudby Armády ČR byl vynikající.
Slavnostnímu otevření náměstí pomohli jednak kmotři z jednotlivých částí našeho města – paní Ingrid Schnittnerová za Zahrady, pan Reinner Marschner za Vlčí
Horu, Vítek Fritsche za Sněžnou a pan Alfred Schwarz za Kyjov.
Křtu se ujal z pověření arcibiskupa litoměřického také náš bývalý spolužák Mgr. Jiří Hladík, kanovník litoměřické diecéze.

Technické služby města každoročně vybavujeme novou technikou – za poslední roky to
byly kromě menších strojů a techniky dva traktory, dodávkový automobil a dodávkové
sklápěcí auto.
Postupně také dostavujeme svépomocí jednotlivé objekty v areálu TS.

Prostřednictvím TS zaměstnáváme každoročně kolem čtyřiceti
n
nezaměstnaných
lidí z úřadu práce, a to za pomoci dotací na úhradu
části mzdy.

7. října 2010
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Skupina Kryštof
Vždy na podzim přijede do Krásné Lípy koncertovat nějaká známá kapela. Buty, No
Name, Kryštof, pak Spirituál Kvintet, Vašo Patejdl, bratři Ebenové. Většinou je to v rámci
Dnů Českého Švýcarska, což je víkend plný zábavy. Tuto tradici u nás založil Antonín
Koláček, velký podporovatel Českého Švýcarska.

Sportovní

areál

byl dokončen v roce 2008 přístavbou restaurace. V roce 2007 začala konečně sloužit
tělocvična, která prošla úplnou přestavbou. Areál nabízí své prostory v létě i v zimě. Naše
nafukovací hala je vyhlášená široko daleko.

Böhmerlandy
Každoročně se u nás první víkend v září sjíždí „naše“ motorky Čechie –
Böhmerland. Vždy je to pěkná podívaná.

Rallye Sachsen Classic
Jízda historických aut zajela do našeho města několikrát. Vloni
návštěvu znemožnila přestavba náměstí, letos nejela tato rallye
v sousední části Německa. Příští rok by se měla tato nádherná auta
na našem náměstí opět objevit.

oc ičně trénují
trén jí úspěšní zápasníci,
ápasníci v suterénu
s terén radnice kick boxeři.
bo eři
V tělocvičně
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Vikýř bude i při tom, co nás ještě čeká
Křinické náměstí

Klub - pivovar

V objektu bývalého informačního střediska vzniknou po komplexní rekonstrukci dva nově
zmodernizované nebytové prostory, v poschodí a v půdní vestavbě celkem čtyři byty.

Město jedná se zájemcem o odprodeji objektu bývalého
Klubu, kde by vznikl malý městský pivovar s jednoduchým
občerstvením a expozicí včetně ukázkové výroby regionálního
piva. Pokud se nic zásadního nestane, začne se na jaře
s rekonstrukcí tak, aby na sezónu v roce 2012 mělo naše město
opět pivovar, byť už jen maličký.

Objekty
Obj
k školní
šk l í jídelny
jíd l
a školní
šk l í
družiny

2 00
0

Při rekonstrukci dalších dvou školních budov bude vyřešen jejich špatný
stav. Kromě zateplení, výměny oken, dveří atp. bude muset být opravena
i střecha. Nepůjde jen o rekonstrukci. Snahou je vrátit těmto budovám,
především vile družiny, pěkný styl.
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Dalšími připravenými projekty jsou mj. zatravnění
náhradního fotbalového hřiště umělým
trávníkem 3. generace.

Hasičská zbrojnice v Nemocniční ulici je vyprojektována mnoho let, sháníme však dotaci.
Dům služeb by měl být přebudován. Budova s rovnou střechou
má dlouholeté problémy se zatékáním.
Podobně je na tom vytápění a další rozvody.
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Připravené projekty města
Mnoho let systematicky připravujeme projekty,
které by byly potřebné pro naše město. Jestliže
se ukáže, že je možné na některý z nich získat
účelovou dotaci, tak aby bylo vše připravené.
Některá řízení a povolení trvají totiž díky naší právní
džungli a přibývajícím požadavkům nejrůznějších
úřadů a specialistů někdy i několik let.
Dotace na další etapu výstavby splaškové
kanalizace byla schválena vloni na podzim, ale
následující požadovaná administrativa, změny
jejich požadavků, metodik, schvalování, atp. vše
prodlužují. Výsledkem je, že se zatím nestaví.
Vyřizuje se také dotace na rekonstrukci a zateplení
budov školní družiny a školní jídelny, aby i tyto dvě
budovy vypadaly podobně jako základní škola a to
během příštího roku.

Další vyřizovanou dotací je ta na komplexní
rekonstrukci
tzv.
domu
služeb,
který
po dvacetipětiletém provozu potřebuje přestavbu
a vyřešit zatékání.
Množství dalších projektů je připravených a jejich
realizace je závislá na dotacích, které určuje stát či
evropské instituce. Jsme bohužel odkázáni na to,
na co dá stát.
V tabulce je přehled projektů města v různých
stupních přípravy.
Některé užitečné projekty připravujeme s jinými
subjekty. Jde například o výstavbu penzionů
pro seniory, rodinné domy, hotel s podzemními
parkovišti a nebytovými prostorami, kompostárna
či malá městská kombinovaná kotelna na spalování
biomasy.

K projektu druhé etapy výstavby kanalizace je
potřeba uvést alespoň několik podrobností. Jde
o výstavbu cca 7 km kanalizací a 1,3 km na zhruba
300 přípojkách včetně oprav povrchů komunikací.
V těch je jeden ze základních problémů. Zajistili
jsme projekt a stavební povolení na soukromé
části přípojek. Chceme ovšem v rámci výstavby
vyřešit i veřejné části přípojek bez nutnosti nějaké
zásadnější spoluúčasti. Novelizovaný zákon říká,
že i veřejná část přípojky (tedy ta část, která je
v komunikaci včetně ukončení je majitelem objektu
a tedy i jeho nákladem). Snažíme se proto vyřešit
i zafinancování všech přípojek, aby je nemuseli
platit lidé. Celkem jde o velké peníze ….
Zbyněk Linhart

PĜehled pĜipravovaných projektĤ mČsta Krásná Lípa po roce 2010

515
odhadované
náklady
stav, poznámky

pĜipravenost

Výstavba druhé etapy kanalizace a vodovodĤ, vþ. pĜípojek
Rekonstrukce požární zbrojnice v Nemocniþní ul.
Nákup požárního vozidla (CAS) ( staronové)
Rekonstrukce základní školy 2. etapa
Výstavba paraelního zdroje tepla na spalování biomasy v centrální kotelnČ v Nemocniþní ul. (1MW)
Rekonstrukce kaple ve Vlþí HoĜe
Rekonstrukce rybníka Šimlák v Dlouhém Dole
Rekonstrukce Kyjovské pĜehrady
Výstavba víceúþelové sportovní haly vedle Základní školy
Výstavba kempu vþ. chatek a stání pro obytná auta
Výstavba motelu a motorestu vþ. záchytného parkovištČ
Rekonstrukce (zateplení) budov školní jídelny a školní družiny
Komplexní rekonstrukce Domu služeb vþ. stĜešní nástavby
PĜíprava zástavbového území pro výstavbu rodinných domĤ v ul. Rooseveltova – Smetanova (cca 32 RD)
Výstavba cyklostezky II + III (pokraþování)
Obnova drobných sakrálních staveb na území mČsta – komplexní
Obnova KĜížové cesty u kostela v Krásné LípČ
DoplnČní – obnova ploch sídlištČ vþ. dČtského hĜištČ, úprav rybníkĤ, zelenČ, mobiliáĜe, asf.ploch
Opravy þásti místních komunikací : po kanalizaci a ostatní (studie – podklad )
Obnova maloplošné zelenČ a úpravy na hĜbitovČ ve V.H.
Rekonstrukce kabin fotbalového hĜištČ
UmČlé travnaté hĜištČ - náhradní v areálu fotbalového hĜištČ a další úpravy
Rekonstrukce budov školy - 1.MŠ a 2. MŠ
RozšíĜení kulturního domu (pĜístavba) vþ. dovybavení (nové ozvuþení a další technika)
Zástavbová studie KĜižíkova I - cca 33 RD (levá strana)
Zástavbová studie KĜižíkova I - cca 13 RD (pravá strana)
Rekonstrukce kaple na hĜbitovČ v Kr. LípČ - obĜadní sínČ na hĜbitovČ
Kamerový systém ve mČstČ ( rozšíĜení ze dvou kamer)
Úprava dvou rybníkĤ s možností koupání (Cimrák)
Rekonstrukce mostkĤ na místních komunikací
Odstavná plocha pod DČtským Domovem
ParkovištČ v centru mČsta
Chodníky (nové, opravy, výmČny povrchĤ)
ParkovištČ Vlþí Hora, Kyjov (2x)

schválena dotace

SP veĜ. Kanalizace

opakovanČ žádost o dotaci

SP prodlouženo

Kompostárna
Podzemní parkovištČ u námČstí pro 50 aut, obchod, služby, apartmánový hotel,

soukromý investor

zámČr

soukromý investor

PD - SP, požádáno o dotaci

Toxique bude
koncertovat v Lípě
Poslechněte si jedovatě krásné a nakažlivé zvuky
a melodie pražské formace TOXIQUE. Koncertovat
se bude ve čtvrtek 7. října od 19:00 hodin v případě
příznivého počasí na náměstí, v opačném případě
v krásnolipském Kulturním domě.

Burza dětského
oblečení a hraček
Do prvního patra Kulturního domu v Krásné Lípě
na sobotu 9. října mezi 8:00 a 10:00 připravilo
mateřské centrum Beruška burzu dětského
oblečení a hraček. Příjem věcí k prodeji se uskuteční
v pátek 8. října mezi 16:00 a 18:00.

Bleší trhy
V pořadí již třetí bleší trh v přízemí bývalého Domu
služeb připravuje na sobotu 16. října mezi 8:00
a 12:00 Komunitní centrum Kostka. Prodejní místo
si rezervujte včas.

v jednání
SP stavební úprvy
v jednání, pĜíp. s investorem

SP

provádí se

SP
Ĝízení o SP pĜerušeno
SP
územní rozhodnutí
stavební povolení
stavební povolení

podaná žádost o dotaci

zpracovává se

podaná žádost o dotaci

studie, zaþne se s PD pro SP

jednání s investorem

územní rozhodnutí

þásteþná realizace

vytvoĜen úplný pĜehled

pĜíprava žádosti o dotaci

PD, studie

ÚR, þást

PD, studie
þásteþný pĜehled
zpracovává se
SP
studie
zámČr
studie, námČt
studie
studie

milionech Kþ

115
15
2
25
15
1
12
9
65
35
35
10
30
32
10
3
6
3
15
2
3
12
15
3
15
6

studie
zámČr
pasportizace
náþrt
dle ÚP
PD

2
1
8
0,5
2
2
5

Úcta ke stáří s Yvettou

Z pohádky do pohádky

Krásnolipský Sbor pro občanské záležitosti a město
Krásná Lípa zve v sobotu 9. září od 15:00 do Domu
kultury všechny své seniory na zábavné odpoledne
s občerstvením. Hrát bude oblíbená taneční
hudba Peleton ze Šluknova a těšit se mohou
i na zajímavého hosta, kterým bude legenda české
populární hudby - Yvetta Simonová.

Po velkém předchozím úspěchu a zhruba
po půlroční odmlce se do Krásné Lípy opět vrací
známá pražská travesti skupina HANKY PANKY,
tentokrát zcela premiérově s pořadem „Z pohádky
do pohádky.“ K vidění bude nová zábavná show
plná nápaditých převleků, humoru, choreografií
a známých hudebních melodií spolu se slečnami
Dolores, Stefany, Sofií a Alexem. Pořad je
koncipován opět tak, že si na své přijdou zaručeně
všechny věkové generace. Bližší informace
naleznete na internetových stránkách www.
hankypankyshow.eu. Hanky Panky Krásná Lípa
přivítá 6. listopadu v 19:00 v Kulturním domě,
vstupné 200,- Kč v předprodeji, 220,- na místě.

Péče o nehty
Komunitní centrum Kostka a lektorka Hana
Jariabeková vám ve čtvrtek 14. října od 16:00
představí základní postup manikúry – zkrácení
a formování nehtů, čištění a bělení nehtů, koupel
rukou a mnoho dalšího. Vstup 50,- Kč.

Můj starý a nový
domov
Ve výstavní síni Domu kultury ve Šluknově budou
od úterý 12. října k vidění obrazy Franze Hesse
z Kunratic a Budyšína. Výstava bude zahájena
12. října v 17:30 hodin a k vidění bude až do
5. listopadu.

Rumburk industriální
Děčínský archivář a historik Jan Němec provede
účastníky letošní poslední vycházky po Rumburku.
Tentokrát se zaměří na dějiny průmyslových
objektů v Rumburku a okolí. Po vycházce bude
následovat přednáška v zasedacím sále Městské
knihovny v Rumburku. Akce se uskuteční v pátek
8. října, sraz je v 16:00 hodin před Loretou
v Rumburku.
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Tradice žije!

Čačipen dává hřiště
do pohybu
Do realizace projektu „V pohybu“ Nadace Vodafone
se pustilo romské sdružení Čačipen. Jeho cílem
je vytvořit bezpečné sportovní zázemí a kulturní
vyžití pro neorganizované i organizované děti
a mládež ze sociálně slabého prostředí. Na realizaci
projektu Čačipen získal padesát tisíc korun, za které
upraví fotbalové hřiště u krásnolipského T-klubu,
natře branky a oplocení, nakoupí brankářské sítě,
míče, a zajistí všechny volnočasové aktivity, které
sdružení denně poskytuje. Veškeré úpravy a nátěry
provedou zaměstnanci o.s. Čačipen, dobrovolníci
a členové organizace. Projekt se začal realizovat
v září 2010 a potrvá do září 2011.
(r)

Aktivní rodič neplatí

Zabijačkové pochoutky – jitrničky od Mirka
Suchomana a gulášek Mirka Brabníka – a muzika
Lužičanu a jihlavských a stránských hostů, to vše
je tradiční Václavské posvícení folklorního souboru
Lužičan. Muzika Lužičanu a hostů z Jihlavy a Strání
statečně hrála nejen celý den, ale i večer v galerii

Továrny, kde si umění hry na cimbál vychutnávalo
kolem čtyřiceti nadšených diváků. Nyní se Lužičan
a město Krásná Lípa chystají na vánoční akce Adventní jarmark, rozsvícení vánočního stromu
(27. listopadu) a vánoční koncert (17. prosince).
(Naďa Semelková)

Kickboxerům není cizí ani box klasický
Mladý nadějný boxer z Krásné Lípy, teprve
jedenáctiletý Ladislav Grundza se zúčastnil
oblastního kola v klasickém boxu, které se konalo
v České Kamenici. Pořadatelé mu proti původnímu
ujednání vybrali soupeře, který měl za sebou
sedmadvacet boxerských zápasů, převážně
vítězných, a vyhrál už tři boxerské turnaje. Láďa
mu měl být snadným soupeřem a papírově byl
jasným favoritem Patrik Černý z Mostu. My jsme
však věřili v úspěch a k úžasu diváků, rozhodčích
a týmu z Mostu se Láďa vyřítil ze svého rohu jako
tygr a zasypal svého soupeře takovou sprškou
přesných a tvrdých úderů, že Černý téměř nestihl
údery oplácet.
První kolo vyšlo jasně Láďovi. Ve druhém už byl
Černý soustředěnější a pokusil se údery oplácet.
Láďa však přesně dodržoval taktické pokyny
trenéra a jeho soupeř tak pomalu ztrácel chuť
boxovat a dodržovat pravidla, začal Láďovi sprostě
nadávat a byl za to rozhodčím napomínán. Druhé
kolo proto vyznělo ještě jasněji pro Láďu.Ve třetím
kole Černý předvedl, že je na svůj věk opravdu
technicky velmi vyspělým boxerem a začal boj
vyrovnávat. I když bylo třetí kolo hodně vyrovnané,
bodový náskok z předchozích kol zajistil Láďovi
jasné bodové vítězství a velké uznání obecenstva
vehnalo Láďovi do očí i slzy. Láďa dokázal, že je
nejen výborným kickboxerem, ale že bude patřit
k nejlepším v republice i v klasickém boxu.
V současné době hlavní trenér Milan Dušek
i jeho asistent ing. Daniel Juračka dokončují
trenérskou školu a oba dva budou trenéry 2. třídy

se specializací na kickbox, což je kvalifikace, kterou
má pouze 13 lidí v republice. Během tréninku se
vyučuje nejenom kickbox a box, ale pro zpestření
se vyučují i prvky sebeobrany. Stále chybí kvalitní
členská základna, přitom máme hezké prostory
přímo na radnici v suterénu. Takové vybavení
tělocvičny nemají ani kluby ve velkých městech.
Během měsíce října provádíme nábor nových
členů do tak zvané přípravky. Případní zájemci
se nemusí bát, protože během přípravky se
neprovádí kontaktní boj, ale pouze se rozvíjejí
pohybové schopnosti a vyučují se základy technik
úderů a kopů. Po ukončení přípravky se případní
zájemci rozhodnou pro kickbox anebo klasický
box. Tréninky probíhají v pondělí a ve středu
od 18.00 a v pátek od 17.00. Je vhodné na první
trénink dorazit alespoň o 15 minut dřív. V případě
dostatečného počtu zájemců se tréninky přípravky
oddělí a začátečníci budou trénovat zvlášť.
Sportu zdar a kickboxu zejména! (MD)

Se začátkem nového školního roku začalo opět
naplno pracovat i sdružení Rodiče pro školu, které
funguje při ZŠ. Hned jsme začali přemýšlet, jak
zkvalitnit a zvýšit spolupráci rodičů.
Výsledkem byla nově vymyšlená soutěž, jejíž
cílovou skupinou nejsou děti, ale právě jejich
rodiče!
Výhra na konci roku je totiž motivována finančně
– rodiče ve vítězné třídě nebudou platit na příští
školní rok poplatek RPŠ, který činí 150,- Kč
na rodinu a to ani tehdy, pokud mají děti ještě
v jiných třídách.
V čem soutěž spočívá?
Právě ve slově „aktivní“ – rodiče přičítají body
své třídě za každou svou účast nejen na třídních
schůzkách, ale i na akcích školy, pomoci při
přípravě akcí ve své třídě, či za sponzorskou
činnost, zapojení se např. do přípravy školního
plesu ( shánění sponzorských darů) apod…
Třída, která si připočte za aktivitu nejvíce bodů,
nejen že získá lepší pozici při rozdělování
finančních příspěvků na školní výlet (a přiznejme si
to, potažmo opět úlevu do peněženek
rodičů), ale navíc bude těžit z veškerých výhod,
které sdružení škole poskytuje – jako jsou například
příspěvky na taneční, lyžařský výcvik atd. zcela
bezplatně!
A co deváté třídy?
Tam samozřejmě platí osvobození od poplatků
na další školní rok pro rodiče, kteří mají na škole
ještě jiné dítě. Pokud už rodiče nemají ve škole
žádné další dítě – připočte se získaná částka 150,Kč na školní výlet či loučení této třídy na konci roku.
No nestojí to za to?
Milí rodiče – uvažte, zda Vám nedají chvíle strávené
se svými dítky něco víc než jenom ulehčený
finanční rozpočet….
Přeji vám za celé sdružení hodně štěstí v soutěži
a věřím, že se všichni skutečně zúčastníte.
(D.Lehoczká, předsedkyně RPŠ)
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Složení současného zastupitelstva města
vzniklého na základě voleb v roce 2006:
V zastupitelstvu města zasedlo 21 členů ZM,
ze kterých byla zvolena Rada města, starosta
a místostarostka města.
Šlo o zástupce čtyř volebních stran – Sdružení 2006,
KSČM, ČSSD a Strany zelených.

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarostka města: Jana Gálová
Členové rady: Jiří Vích, Mgr. Petr Hořeňovský,
Mgr. Milan Sudek, Jaroslav Stibor, Dana Smolová
Zbývající
členové
zastupitelstva
města:

MUDr. Jan Prokop Škoda, Karel Beneš, Mgr. Marek
Mráz, Hana Volfová, Mgr. Eliška Mülerová, Jiří
Podhorský, Ing. Radana Michlíková, Miroslav Vais,
Petr Semelka, Ing. Josef Chudoba, Josef Myšák, Jana
Chvátalová, Miroslav Brabník, Hana Koblihová.

Obyvatelé panelových domů na sídlišti si prostřednictvím družstva opravili
a zateplili své panelové domy. Sídliště opět zkrásnělo.

Snažíme se dělat vždy zajímavé a nevšední věci. Socha z písku
oživila naše náměstí a přivedla mnoho návštěvníků.

Zastupitelstvo města schválilo nákup ojetého požárního vozu – cisterny, o jehož
nákupu se nyní jedná. Pomůže mu snad partner a spoluvlastník Vršanské uhelné
společnosti, který ve městě připravuje další investice.

Školní rok 2010-2011 může začít. Společně s rodiči a žáky jsme se v neděli 19. září
definitivně rozloučili s dalšími prázdninami.

Prezident republiky Václav Klaus otevřel před třemi lety Dům Českého
Švýcarska, prošel se po městě a debatoval s místními o problémech,
které nás trápí.

Turistickým magnetem je také obnovená a rozšířená Köglerova
nauční stezka Krásnolipskem. Začíná na náměstí a pokračuje přes
zrekonstruovaný městský park dál do Lužických hor a Labských
pískovců, do Kyjova, Vlčí horu a do Zahrad.
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Karel Hieke oslavil životní jubileum
se se svojí manželkou na chalupu
do města Krásná Lípa – Dlouhý
Důl, které se nachází v malebném
kraji Českého Švýcarska. Ani
zde neodpočívá. Dále se věnuje
literární činnosti a mnohé
z jeho publikací vznikly právě
zde, uprostřed krásné přírody.
V novém působišti výrazně
ovlivnil vzhled Krásné Lípy.
S městem úzce spolupracuje,
je výhradním autorem všech
projektů sadových úprav města.
V roce 2005 byla podle jeho
projektu dokončena rekonstrukce
zeleně na městském hřbitově,
dále byla zdárně uskutečněna
podle jeho projektu regenerace
městského parku. Karel Hieke
byl členem zastupitelstva města
a za mimořádné zásluhy o rozvoj
Krásné Lípy se stal čestným
občanem.
Za širokou zahradnickou veřejnost,
milovníky okrasných rostlin
a nekonečnou řadu jeho příznivců
bych rád Ing. Karlovi Hiekemu
při příležitosti jeho významného
životního jubilea poděkoval
za vše, co pro zahradnický obor
udělal, do dalších let popřál
mnoho zdraví a hodně úspěchů
v další publikační činnosti.
V polovině prázdnin oslavil významné životní jubilem
Ing. Karel Hieke, čestný občan Krásné Lípy, přední
český dendrolog a zahradník, autor desítek publikací
a stovek návrhů parkových a sadových úprav nejen
po celé České republice, ale i na mnoha místech
Evropy. Této události věnoval pozornost i odborný
tisk. Ze srpnového čísla časopisu Zahradnictví
zveřejňujeme medailonek věnovaný Karlu Hiekovi.
Ani se nechce věřit, že vynikající zahradník,
dendrolog, uznávaný odborník a autor mnoha
odborných publikací Ing. Karel Hieke oslavil
29. července, v plné svěžesti, osmdesáté
narozeniny. Jeho celoživotní pracovní nasazení
je stále vysoké, a proto není divu, že mu
nedovolilo zestárnout.
Inženýr Karel Hieke se narodil 29. července 1930
v Jihlavě. Záliba k přírodě hrála důležitou roli
při výběru jeho budoucí profese, po ukončení
základní školy se rozhodl pro získání vzdělání
v zahradnickém oboru. O zvoleném oboru měl
velkou touhu se dozvědět co nejvíce, jeho cílem
bylo studium na zahradnické škole. V tehdejší době
však bylo podmínkou přijetí na odbornou školu
vyučení zahradníkem. Karel Hieke tedy nastoupil
do učení v Městském zahradnictví ve Znojmě
a po získání výučního listu byl přijat na Vyšší
ovocnářsko-vinařskou zahradnickou školu v Lednici
na Moravě, kterou v roce 1952 úspěšně ukončil
maturitní zkouškou. V témže roce rovněž začal
studovat na Vysoké škole zemědělské v Brně, obor
zahradnický, který se od třetího ročníku vyučoval
v Lednici. Vysokou školu zdárně ukončil v roce
1957, kdy byl promován zahradnickým inženýrem.
Špička ve svém oboru
Po ukončení vysoké školy našel uplatnění
ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví
v Průhonicích, kde se mohl věnovat práci, která byla
jeho láskou již od mládí. Byl to výzkum, neustálé
studium a poznávání nových věcí v okrasném
zahradnictví. V Průhonicích působil až do odchodu

do starobního důchodu jako výzkumný pracovník
a díky své mimořádné pracovitosti se zařadil mezi
přední odborníky v zahradnické profesi.
V době svého působení v Průhonicích byl
koordinátorem mnoha výzkumných úkolů,
členem redakčních rad odborných časopisů,
edičních komisí a domácích
i
zahraničních
odborných
společností. Vypracoval řadu
vědeckých pojednání, odborných
a populárních článků pro domácí
a zahraniční časopisy. Více než
dvacet let se v Průhonicích
zabýval problematikou pěstování
stálezelených rododendronů, zde
byly jeho praktické informace
doplňovány
fotografiemi
a perokresbami detailů. Soustředil
více než 1500 středoevropských
odrůd
stálezelených
rododendronů a stal se v této
oblasti špičkovým odborníkem.
V roce 1974 byl aktivním
spoluzakladatelem dendrologické
zahrady
ve
Výzkumném
ústavu okrasného zahradnictví
v Průhonicích.

Text Ing. Jiří Veleba, předseda Svazu školkařů ČR
Foto Ing. Jan Procházka, tajemník Svazu školkařů ČR
Převzato se svolením z č. 8/2010 časopisu
Zahradnictví.

Publikační a osvětová činnost
Vedle bohaté publikační činnosti
se stal Karel Hieke častým
přednášejícím
na
různých
seminářích kde byl mimořádně
ceněn pro své vysoce odborné
a
zároveň
srozumitelné
prezentování informací pro
širokou veřejnost.
Aktivní i v důchodovém věku
V roce 1991 odešel Ing. Karel
Hieke do důchodu a přestěhoval
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