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krásnolipský
půlměsíčník 3,50 Kč 24. srpna 2006  Nejen prací živ 

je člověk, nejen 
investicemi živo je 

město.
 Pod pojmem „Centrum Českého 
Švýcarska“ si můžeme představit víc 
než „jen“ stošedesátimilionové projek-
ty, které se nyní v Krásné Lípě reali-
zují. Naše město se v současné době 
stává „centrem“ regionu také díky 
rekordnímu počtu kulturních, sportov-
ních a společenských událostí, které 
se konají přímo v Krásné Lípě nebo 
v jejím blízkém okolí.
 V centru města se letos již předsta-
vila nepřeberná „směsice“ všech mož-
ných hudebních žánrů a více či méně 
známých interpretů od Šárky Vaňkové 
přes Jana Vyčítala až po Yo Yo Band. 
Diváky bavil také Josef Alois Náhlovský 
a v září se na náměstí představí např. 
Jaroslav Uhlíř se svým populárním pro-
gramem Hodina zpěvu nebo slovenští 
No Name s předkapelou UDG.
 Hudba nejrůznějších stylů zněla 
také Kyjovem v rámci tamního festi-
válku a přímo „rocková smršť“ čekala 
návštěvníky Vlčí Hory na tradičních Let-
nicích.
 Žádná z těchto akcí by se nikdy 
neuskutečnila, nebýt podpory jak 
krásnolipské radnice, tak hlavně bez 
pomoci stovek „lidiček“ od jednotlivých 
organizátorů přes sponzory a dobro-
volníky, kteří obětují svůj čas, peníze 
i síly pro zábavu ostatních.
 Všem těmto „bezejmenným„ pat-
ří obrovské poděkování nás ostatních, 
kteří se dobře bavíme při účasti na 
akcích v „Centru Českého Švýcarska“ 
v Krásné Lípě.
 Takže milí organizátoři, sponzoři 
i vy všichni, kteří se jakkoliv podílíte na 
tom, že toto město„žije“ a že se zde 
stále něco děje, díky.

(Jan Fiala)

Vážení spoluobčané, sousedé!
 Ještě nedávno jsme byli opět svědky 
nechutné celostátně vedené předvolební 
kampaně plné urážek, trestných oznámení, 
napadání, kriminalizace a také hromady slibů 
a báchorek. „Za vaše peníze vám slíbíme 
… všechno, co chcete …“. A co chcete 
slyšet?! Tedy to platí od našich politiků vždy, 
ale jen do voleb. A my vždy naletíme …! 
O tom, co se děje v tzv. celostátní politice 
nyní, ani nemluvě. Stačí dnes, dva měsíce 
po volbách, otevřít noviny.
 Již 20. - 21. října se uskuteční komunál-
ní volby i v našem městě. U nás se budou 
o vaši přízeň ucházet tři politické strany - 
KSČM, ČSSD a SZ a sdružení nezávislých - 
Sdružení 2006. 
 Pokud jsem měl možnost věci ovlivnit, 
snažil jsem se, aby se do budoucího zastupi-
telstva dostalo alespoň několik nových, spíše 

mladších a aktivních lidí. Myslím si totiž, že je 
potřeba, aby se další z nás naučili rozhodo-
vat o našich společných věcech a byli tak 
v relativně brzké době schopni převzít zásadní 
odpovědnost za vedení radnice a budouc-
nost města. 
 Chtěl bych proto vyzvat všechny ty kandi-
dáty, kteří mají dost sil, odhodlání a nových 
myšlenek, aby se více angažovali např. 
v budoucí Radě, výborech a komisích měs-
ta, ostatní budoucí členy ZM, aby jim to 
bez zbytečného politikaření svým přístupem 
umožnili a vás všechny k podpoře takových 
lidí přímo ve volbách. 
 Věřím, že v našem městě bude volební 
kampaň slušná a korektní a že nové zastu-
pitelstvo vzniklé z těchto voleb bude dělné 
a úspěšné.

(Zbyněk Linhart, starosta města)

Příští číslo vyjde
v úterý 5. září 2006

Sociální?
 Myslel jsem, že vím, co znamená sociální 
přístup a měl jsem i jistou osobní - rodin-
nou životní zkušenost. Sociální pomoc státu 
či obce dle mého názoru znamená, že stát 
či nějaká menší komunita musí umět pomoci 
tomu, kdo se dostane do vážných životních 
potíží. To může být závažný zdravotní pro-
blém či jiná osobní nebo rodinná tragédie, 
přechodná či nezaviněná ztráta zaměstnání 
a podobně, nezaopatřené děti a na druhé 
straně lidé v důchodovém věku. V takových 
chvílích je nutné umět účinně, dostatečně 
a rychle pomoci. O tom není pochyb. Čas-
to však vidíme, že tomu právě v těchto pří-
padech vůbec není. Naopak. Tzv. sociální 
přístup státu se soustředí především na jiné 
skupiny. Má-li někdo hodně dětí, nepracuje, 
a má argumenty o diskriminaci … stát spě-
chá na pomoc. A vychovává tak již genera-
ce na „sociálních“ dávkách závislých velkých 
skupin lidí. 
 Že nezaměstnanost je závažný problém 
je jisté, obzvláště v našem regionu. Při sou-
časném státním systému se však není čemu 
divit. Pod hlavičku sociálního státu se scho-
vá mnoho nesmyslů. A mnozí věří, že je to 
tak dobře. Jako by neviděli, že drtivá většina 
z nás živí ze svých daní ty, co dělat nechtějí. 

Ze „sociálních“ dávek si kupují auta a domy 
jenom proto, že uměli porodit hromadu dětí 
coby rukojmích?! 
 A část lidí se domnívá, že za tento 
neblahý stav mohou obce. Naši páni „politi-
ci“ v Praze svádějí na města vysokou neza-
městnanost (zatímco její snížení vydávají ih-
ned za svůj úspěch) a mnoho jiných nešvarů. 
Přitom obec ani starosta neví a ani nesmí 
vědět např. kdo je veden z vlastní obce mezi 
uchazeči o zaměstnání u státního úřadu prá-
ce, je tajné kdo bere a jakou z ohromné-
ho množství nejrůznějších státních sociálních 
dávek atp.
 Že někdo neplatí obci za nájem a souvi-
sející náklady a přitom bere dávky na bydle-
ní? A státnímu úřadu nemusí dokladovat, že 
tyto úhrady platí? Nic se neděje. Ale naopak, 
dokazovat musí obec! To vše je státní tajem-
ství pod heslem ochrany osobních údajů. 
Takže, až si budete chtít postěžovat, jak je celý 
ten systém hloupý, nepoctivý a nespravedlivý, 
nechoďte nadávat na radnici. Ta žádné dáv-
ky nevyplácí, domy ani auta nerozdává. Byty 
jen tak nepřiděluje. Obraťte se na správné 
místo, např. na poslance, který se schoval za 
heslo „sociální“ spravedlnosti!

(Zbyněk Linhart)

Köglerova naučná stezka byla otevřena.
 Znovuotevřením nejstarší doložené nauč-
né stezky v Čechách, Köglerovy naučné stez-
ky, vyvrcholil Letní turistický sraz v Krásné Lípě. 
Po 65 letech od první vycházky po její trase, 
která z velké části sleduje tzv. Lužický zlom, 
se nyní mohou všichni návštěvníci i obyvatelé 
regionu opět vydat na poutavou a poučnou 
tůru, během níž se dozví mnoho zajímavých 
informací o zdejším kraji.
 Její znovuotevření provázelo i několik 
doprovodných akcí, pokřtěna byla jak ofi ciální 
mapa stezky, tak i česko-německý knižní prů-
vodce po ní a v Zahradách byla odhalena 
pamětní deska krásnolipského rodáka Rudolfa 
Köglera, který ve třicátých letech minulého 
století naučnou stezku navrhl a vybudoval. 
Rudolf Kögler po stezce také až do roku 1945 

osobně prováděl, ale po 2. světové válce 
a po změnách ve složení obyvatel naučná 
stezka zanikla a celkové obnovy se dočkala 
až nyní v rámci projektu „Centrum Českého 
Švýcarska.“
 Trasa stezky byla při své rekonstrukci pro-
dloužena a vytvořila tak nenáročný dvacet 
kilometrů dlouhý okruh z Krásné Lípy přes 
Vápenku, Kyjov, Vlčí Horu, Zahrady a Krásný 
Buk zpět do Krásné Lípy. Po celé naučné 
stezce je rozmístěno třicet devět informačních 
tabulí, které návštěvníky seznamují s geolo-
gickými, vlastivědnými, architektonickými, 
botanickými, přírodními i historickými „perlami“ 
Národního parku Českého Švýcarska, CHKO 
Labských pískovců i CHKO Lužických hor.

(jf)

Vikýř 283.indd   1Vikýř 283.indd   1 23.8.2006   11:24:1123.8.2006   11:24:11



strana 2 24. srpna 2006

Mnoho menších staveb je letos ještě 
před námi

 Pohled na rozpočet letošního roku říká, 
že kromě těch velkých staveb, jako je např. 
dokončení výstavby dalšího domu s pečova-
telskou službou a pěti staveb projektu Centra 
Českého Švýcarska I, se realizují i některé dal-
ší - menší akce. Mezi ně patří především : 
a) zřízení scénického a efektového digitálního 

osvětlení v kině (kulturním domě) dokončí 
obnovu kina- provedení do 10. 9. 

b) amfi teátr vedle kina - plocha vedle kina 
k tělocvičně, realizace září až listopad 

c) autobusové nádraží ve Smetanově ul. 
(u náměstí) – zahájení v říjnu 

d) nákup nové techniky na TS - ke dvěma 
novým traktorům, staronové plošině, sněho-
vé fréze před malý traktor a dodávkovému 
autu přibude ještě nosič velkoobjemových 
kontejnerů, popř. auto pick-up 

e) výstavba nových garáží v areálu technic-
kých služeb (částečně svépomocí)

f) úpravy na sídlišti - chodníky, parkoviště, hřiš-
tě 

g) obnova některých chodníků a komunikací 
- chodník ve Smetanově ul. je již hotov, 
další MK se připravují 

h) centrální dispečink řízení kotelen - počíta-
čové řízení a hlídání všech devíti kotelen 
města a výměníkových stanic

i) vybudování základní městské sítě vysokorych-
lostního internetu (WiFi) a příprava kamero-
vého hlídaní města - základní bezdrátové 
spojení pro zařízení města vytvoří základní síť 

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 28. 8. 2006 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
31. 8. 2006 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze 
zdarma vyzvednout na TSm Krásná 
Lípa, Pletařská 22/3.

s rozšířením pro obyvatele a kamerový sys-
tém 

j) obnova veřejného osvětlení - větší akce 
o rozsahu výměny cca 130 ks nových sví-
tidel ( z celkového počtu 1100 osvětlova-
cích těles) a nové osvětlení (městský park, 
atp.)

k) investice a velké opravy v ZŠ (střecha jídel-
ny, sociálky, kuchyňské vybavení jídelny, 
...)

l) úpravy ploch městské zeleně, především 
na Varnsdorfské ulici a u hlavního nádraží 
a dokončení obnovy městského parku 

 Všechna výše uvedená opatření bychom 
měli zrealizovat ještě v podzimních měsících 
s tím, že případné dokončení (dle počasí) pro-
běhne v jarních měsících následujícího roku. 
 Jsou to vesměs věci, které souvisí s jinými 
již realizovanými stavbami a dotvářejí určitý 
celek. 
 Pokud se včas podaří získat ještě stavební 
povolení a pokud záměr schválí ZM, realizo-
vali bychom rozšíření bufetu ve sportovním 
areálu o jednu klubovou místnost (6x8 m) 
s celoročním provozem.
 Je toho připraveno a načato poměrně 
dost a realizace se trošku odsouvá především 
díky náročnosti realizace všech staveb Cen-
tra ČŠ I, přípravě nových projektů a vyúčto-
váváním předchozích, již ukončených staveb 
(kanalizace a ČOV, DPS II, …).

(Zbyněk Linhart)

Krásy Českého Švýcarska obdivují 
návštěvníci v Chřibské

 Od 1. srpna až do 3.září 2006 mohou 
příznivci přírody i fotografi í navštívit výstavu 
velkoformátových fotografi í Českého Švýcar-
ska v novém domě ve výstavní síni v obci 
Chřibská. Výstavu této obci, jež přímo sousedí 
s Národním parkem České Švýcarsko, poskytla 
obecně prospěšná společnost České Švýcar-
sko. Autory působivých snímků, zachycujících 
nejkrásnější krajinné scenérie našeho nejmlad-
šího národního parku, jsou Zdeněk Patzelt 
a Václav Sojka. 
 Fotografi e Českého Švýcarska však mohou 
v současné době zájemci spatřit i jinde než 

v Chřibské. „Další část velkoplošných snímku 
autorů Z. Patzelta a V. Sojky je až do října 
k vidění také na stálé výstavě v informačním 
středisku NP České Švýcarsko v Jetřichovicích. 
V informačním středisku a galerii na náměstí 
v Krásné Lípě je do 30.9. k vidění výstava, 
která se naopak zaměřuje na Lidovou archi-
tekturu Českého Švýcarska, především pod-
stávkové domy,“ uvedla Barbora Laštůvková 
z obecně prospěšné společnosti České Švý-
carsko.

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

Město hledá asistenta pro lezeckou 
stěnu ve Sportovním areálu České 
Švýcarsko.
Zájemci získají bližší informace u Hany 
Volfové tel: 412 354 822.

SOUTĚŽ O ZNAČKOVÝ
SPORTOVNÍ BATOH

Znáte oblíbené turistické cíle v Čes-
kém Švýcarsku?
Pokud rádi cestujete po krásách Čes-
kého Švýcarska, využijte svou znalost 
kraje a zúčastněte se naší soutěže. 
Soutěž probíhá v měsíci srpnu na 
nových stránkách www.ceskesvycar-
sko.cz. Výběrem jedné ze 3 nabíze-
ných odpovědí zodpovězte 5 otázek, 
které se týkají zajímavých míst v regi-
onu Českého Švýcarska. Vylosova-
ný výherce získá značkový sportovní 
batoh od fi rmy RINA sport v Rum-
burku.

Jazyková škola LINGUA
Mgr. M. Peroutková

Růžová 1275/4, 40801 Rumburk
tel: 412 333 463 (zázn.)

602 275 348
otevírá od září 2006 jazykové kurzy
angličtiny, němčiny a francouzštiny 

pro začátečníky,
mírně pokročilé i pokročilé

+ přípravky na mezinárodní zkoušky
a nově španělštinu pro začátečníky
přihlášky na www.lingua-rumburk.cz

Sháním podnájem bytu v Krásné 
Lípě. Tel.: 606 382 308.

ESKÝ SVAZ OCHRÁNC  P ÍRODY TILIA 
 PO ÁDÁ

TENTO PROJEKT BYL PODPO EN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY 

ESKÝ SVAZ OCHRÁNC  P ÍRODY TILIA 

Fotografi e podstávkových domů, hospodářských, 
technických a sakrálních památek lze též shlédnout 

na právě probíhající výstavě LIDOVÉ PAMÁTKY ČESKÉHO 
ŠVÝCARSKA v Galerii Informačního střediska NP ČŠ na 

Křinickém náměstí v Krásné Lípě. Výstava potrvá do 30.9.

10. 9. v 16:00
 na Terénní základně Buk

 v Krásné Lípě
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Různé
Dotace na připojení ke kanalizační síti
Od 21.6. 2006, kdy zastupitelstvo města Krásná 
Lípa schválilo podmínky pro přidělování dotace 
na kanalizační přípojky, již krásnolipská radni-
ce žadatelům o tuto dotaci vyplatila celkem 
251 000,- Kč. Této možnosti do dnešního dne 
využilo zatím 25 občanů. 
Bližší informace o dotaci města Krásná Lípa 
na zřízení kanalizační přípojky pro splaškovou 
kanalizaci získáte v kanceláři odboru výstavby, 
investic a životního prostředí Městského úřadu 
v Krásné Lípa (dveře č. 5) nebo na tel. čísle 
412 354 832.
NP České Švýcarsko má nové infocentrum
Od 1. srpna zahájilo v centru Děčína (neda-
leko hlavního vlakového nádraží) provoz zce-
la nové  Informační středisko Národního parku 

České Švýcarsko. To vedle již fungujících čtyř  
infocenter v Krásné Lípě,  Jetřichovicích a Dolní 
Chřibské a na Mezní Louce  provozuje obecně 
prospěšná společnost České Švýcarsko.  
Všechny informační střediska včetně děčínského  
nabízejí služby nejen turistům, ale i občanům 
příslušných měst a obcí. Všechna  infostřediska  
Českého Švýcarska kromě tradičních turistických 
informací o regionu, průvodcovských služeb či 
prodeji od letošní sezóny nově nabízejí i tzv. 
Ekoporadnu, v níž odborně vyškolení pracovníci 
infocenter  a OPS České Švýcarsko laické veřej-
nosti, obcím, podnikatelským subjektům  a dal-
ším zájemců poskytují služby spojené s eko-
poradenstvím – konkrétně z oblasti ochrany 
životního prostředí v obcích i domácnostech,  
z oblasti odpadového hospodaření apod.

Rubrika - Souvislosti?
Rozhovor I. část  
 Starosta Zbyněk Linhart říká: „Děláme 
užitečné a potřebné věci pro lepší budouc-
nost města. Jsme ale závislí na účelově váza-
ných dotacích“!

 Pane starosto, občas lze ve městě  
zaslechnout jakýsi povzdech: „Udělejte koneč-
ně něco pro lidi“ …, jako by všechny ty inves-
tice a aktivity byly určeny někomu jinému než 
místním občanům?
 Když toto někdo řekne, nerozumím tomu. 
To ať mu vysvětlí ti, co bydlí v našich nových 
bytech a v novém domě s pečovatelskou služ-
bou, či chodí na sportovní areál, a nebo cho-
dili do tělocvičny, která byla na zavření a teď 
bude naší chloubou. A nebo těm, co chodili 
desetiletí na Pražskou po silnici a nyní budou 
mít nový chodník – cyklostezku. A nebo koukali 
na chátrající „dům chovatelů“.  To se dělá pro 
koho?  Ale musíme koukat i dál než za jeden 
roh, či jeden rok. Např. ještě před pár lety 
musel být z bezpečnostních důvodů polovyp-
uštěný „státní“ rybník Cimrák nad městem a na 
zavření bylo chátrající kino. Zanedbané veřejné 
prostranství či plochy zeleně a městský park 
atp.   
 A co jiné projekty …?
 Chápu, že někdo nemusí  pochopit 
nové vodovody,  novou kanalizaci a čistírnu 
odpadních vod a s tím související opravy silnic 
a nové křižovatky. Splnili jsme tím však předčas-
ně povinnosti města a vystavěli za téměř sto 
milionů základní kanalizační síť s dostatečnou 
kapacitou ČOV. A to fakticky bez koruny dluhů 
pro město - na rozdíl od většiny jiných měst. Je 
to velká investice do budoucna. Navíc vyplá-
címe příspěvky občanům za napojení nemovi-
tostí, vyřídili jsme jim projektovou dokumentaci 
a stavební povolení. A to je připravena další 
- druhá etapa. Minimálně se dá říci, že máme 
splněno bez hrozby sankcí.  
 Je pochopitelné, že ne každý sportuje, cho-
dí do kina nebo využívá pečovatelské služby. 
Ale je myslím zjevné, že pro občana s aktivním 
přístupem k životu se dělá hodně. Pomyslnou 
třešničkou na dortu je pak široká nabídka růz-
ných kulturně-společenských akcí v průběhu 

celého roku, které město buď přímo pořádá, 
nebo je významně podporuje. V tomto směru 
město také výrazně ožilo, vybrat si může oprav-
du každý.
 Dalo by se asi namítat, že jsou i jiné 
potřebnější investice 
 Jistě. To je možné vždy. I kdybychom zís-
kali dalších půl miliardy, stále by ještě zbývalo 
hodně, co by bylo potřeba. Musím však zdů-
raznit, že město má velmi málo svých fi nanč-
ních prostředků. A tak je zásadně odkázáno 
na to, na co se dají sehnat a na co skuteč-
ně sežene dotace. Snažíme se proto vyvážit 
možnost fi nancování, získání dotací a užitku pro 
obec. Je toho potřeba ještě celá hromada. 
A my připravujeme mnoho projektů a máme 
nebo brzy budeme mít na ně stavební povo-
lení. U mnohých už je vytipováno i fi nancování 
tzn. budoucí získání dotací. Vyjmenuji alespoň 
obnovu Kyjovské přehrady a rybníka Šimlák, 
rekonstrukci plochy náměstí, rekonstrukce požár-
ní zbrojnice či nákup požárního vozu, rozsáh-
lá rekonstrukce Základní školy, výstavba nové 
sportovní haly, příprava pozemků pro výstav-
bu rodinných domů, nový zdroj vytápění na 
centrální kotelně v Nemocniční, kemp a motel, 
nové cyklostezky spojené s opravami místních 
komunikací. Druhá etapa výstavby kanalizace 
včetně nových vodovodů i přípojek letos nevy-
šla, ale velká naděje je pro příští rok. Je nutné 
napomoci dalším investicím do modernizace 
areálu Domova důchodců, který provozuje 
Ústecký kraj. Ve svých úvahách pamatujeme 
na děti i seniory. 
 Na investice a získávání dotací pro město 
v řádech desítek a  už i stovek milionů jsme si 
jaksi zvykli, ale jaká jsou problematická téma-
ta, která nevyřeší jednorázová investiční dota-
ce. Jaké jsou nezávažnější problémy našeho 
města a jak je řešit?
 Nezávažnějším problémem v celém regio-
nu je jistě vysoká míra nezaměstnanosti resp. 
možnost získání dobré práce za rozumný výdě-
lek, chování některých obyvatel a neúčinná 
státní administrativa vůči těmto problémům.
 Není mnoho možností, jak může malé měs-
to přispět zásadním způsobem k řešení této 
situace. Podpora podnikaní, to je pěkné před-

Pozvánky
 Evropská noc pro netopýry. Zájemci se 
mohou ve dnech 2.- 3.9 seznámit s metoda-
mi výzkumu netopýrů a zúčastnit se přednášky 
s promítáním diapozitivů. Akce v ledové jeskyni  
Naděje pořádá CHKO Lužické hory. Informace:
luzhory@schkorc.cz nebo tel.:487 762 355.
Lidová architektura Krásnolipska. Pokud se 
chcete seznámit s uměním lidových tesařů 
severních Čech, přijďe v neděli 10. 9 v 16:00 
na Terénní základnu Buk v Krásné Lípě na před-
nášku Ing. Arch. Tomáše Efl era.
 Fotografi cká soutěž Náš Národní park Čes-
ké Švýcarsko. Na hranici dne a noci aneb 
ranní a podvečerní nálady Českého Švýcarska 
nese název fotografi cká soutěž, kterou vyhlásila 
Správa NP České Švýcarsko. Soutěž je určena 
amatérským fotografům od 12 let a jeden sou-
těžící může zaslat max. 10 fotografi í. Fotografi e 
lze zaslat také elektronicky nebo na CD. Uzá-
věrka soutěže: 30. září 2006. Vítěz se může těšit 
na nový digitální fotoaparát.
Bližší informace: Richard Nagel - Správa NP Čes-
ké Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa, 
e-mail: r.nagel@npcs.cz; tel.:412 354 048
 Přednáška Stanislava Havránka. Stanislav 
Havránek z varnsdorfské společnosti Czech 
Pan se spolupodílel na výstavbě první vědecké 
základny na ostrově Jamese Rosse na Antark-
tidě. Chcete se dozvědět mnoho zajímavého 
z této stavby a z antarktického pobytu . Přijďe 
v pátek 15.9 v 16:00 do kina v Krásné Lípě na 
přednášku Českého svazu ochránců přírody.

volební téma, ale reálně není mnoho nástrojů.
Snížení nezaměstnanosti zatím nenapomohla 
ani průmyslová zóna v Rumburku, která leží 4 
km od našeho města. Ta stála mnoho desítek 
milionů korun (cca 80 mil. Kč - pozn. redakce). 
Zatím jediný investor, který zde investoval spíše 
díky rodnému bydlišti jednoho z manažerů fi rmy, 
nezajistil snížení nezaměstnanosti. Proto ani my, 
vlastně v sousedství,  nespěcháme s přípravou 
naší zóny, především však proto, že stát rozdal 
v této oblasti pozemky a navrátil restituce.
 Přesto se snažíme - nově funguje Komunitní 
centrum ČŠ, které se věnuje skupinám osob, 
které mají potíže s uplatněním na trhu práce, 
ročně zaměstnáváme cca 50 osob (nejvíce 
v regionu) v rámci veřejně prospěšných prací. 
Navíc mnohé investiční akce přímo podporují 
rozvoj cestovního ruchu a turistiky, který si logic-
ky v blízké budoucnosti vyžádá širokou nabídku 
souvisejících služeb - to je už však prostor pře-
devším pro privátní sektor.
 A co ten druhý problém?
 Je tu také poměrně velká skupina lidí, kteří 
nikdy pracovat nechtěli, zřejmě ani nebudou 
a stát je v jejich nezodpovědném přístupu 
podporuje. Horší je jejich chování.  Když někdo 
prodá dům, město nemůže ovlivnit komu, jez-
dí-li někdo autem bez řidičáku a nebo krade, 
musí rázně zasáhnout Policie ČR. Zvažujeme 
např. zavést hlídání města pomocí kamerové-
ho systému a ještě jedno opatření, které navrh-
nu až budoucímu zastupitelstvu. 

Pokračování příště - co s TV signálem, kame-
rový systém města a Policie?

(vik)

Zveme všechny zájemce o motocykly

ČECHIE - 
BÖHMERLAND

VIII. mezinárodní sraz
majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland

se koná dne 2. 9. 2006 od 9:00 na náměstí

Město Krásná Lípa Eibau Šluknov

Jiříkov

Rumburk

Kunratice

Doubice
hotel JEF

Jiřetín pod 
Jedlovou

Krásná
Lípa

Varnsdorf

Studánka

Rybniště

Brtníky

Vlčí
Hora

Zahrady

Krásný
Buk

Kyjov

Národní park

České Švýcarsko

v 11:00 hodin Josef Zíma s dechovkou
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Loučení se školáky
 „Dneska budeme spát ve školce!!!Jásavé 
výkřiky oznamující tu již dlouho očekávanou 
událostse rozléhají po školce…„Máš spacák?“ 
„Těšíš se na stezku odvahy?“ „Bojíš se?“ „Já se 
nebojím…“
 Nadšení dětí odsouvá do pozadí ta malá 
třepotavá křídla strachu: Zvládnu to? Bez 
maminky? Až do rána? Vnitřní boj vyhrává 
pocit - přece se nenechám zahanbit,když spí 
každý…
 Převládá radostné očekávání. Ráno ještě 
vzácná návštěva ze SPOZu, přehlídka aktovek 
a odpoledne???! Nebe se nad námi neslito-
valo a nechce nám dopřát, v tento poslední 
červnový den, radost z posezení u táboráku 
s ostatními kamarády ze školky a podělit se 
o slavnostní okamžik loučení. Nu což, nedá 
se nic dělat, scházíme se večer ve škol-
ce- rodiče a jejich „skoroškoláci“. Slavnost-
ní a trochu smutná hudba při závěrečném 
nástupu dětí rozkmitala hlas učitelky dojetím 
a ani mnohé oko rodičů nezůstalo suché. Co 
se asi v tento okamžik honí v hlavách dětí? 
Stojí tu, hrdě vypínají hruď v červených trič-

kách s nápisem HURÁ DO ŠKOLY a se jmény 
svých kamarádů, které dostaly na památku 
a vychutnávají si ten svůj slavnostní okamžik. 
Podobně, jako na akademii….Nám, učitel-
kám se promítá v hlavách ta spousta krásně 
strávených společných okamžiků - a že jich 
za ty roky bylo!!! Někdo strávil ve školce jen 
rok, jiný delší čas…Na co asi budou vzpomí-
nat? Doufáme, že jen to dobré a že za rok, 
až vyprchá to nadšení z nástupu do školy 
a do hlavy se dětem vetře ta neodbytná 
myšlenka, že škola to je vlastně na dlouho… 
budeme zase slýchávat větu : „Já bych se 
tak vrátil do školky!!“
 Ale již zpět k památnému večeru - nastal 
čas - vyháníme rodiče,nedočkavě,trochu roz-
klepaní, pusu na dobrou noc a ahoj…„Co 
bude teď?“ Utřeme jednu slzičku a vzhůru do 
soutěží: „staň se milionářem, motání mumií, 
cvakání kolíčků naslepo, tanec s balónkem. 
Pořád nemáme dost. Únava se neozývá. 
Smysly se jitří. Nastává okamžik napětí - stmí-
vá se - bude stezka odvahy. Až na půdu, za 
svitu lampionů - sám nebo s kamarádem. 

Většina volí cestu samostatnosti. Odměna? 
Malý dárek, který jim posvítí na cestu zpět. 
Zvládli jsme to! Jsme jedničky!A teď už ustlat 
a hajdy do spacáků! Dozvuky zážitků nám 
nedávají hned usnout - šustíme,uvelebujeme 
se, šeptáme se sousedem - s padnoucí tmou 
už všichni spí…
Krásné sny!! A je tu ráno. Krásné a slunečné, 
lákavá nabídka sluníčka na prázdniny…
 Tak hurá pryč a dávejte na sebe pozor!!
 Poslední loučení, poslední kroky, školka 
osiřela, posmutněla.
 V září začneme nanovo, koloběh živo-
ta pokračuje, další předškoláci vykročí na tu 
svou cestu a my, učitelky, je budeme s lás-
kou vyprovázet a vzpomínat na ty co již ško-
láky jsou…
 Přijdou se na nás někdy podívat? U nás 
mají vždy dveře otevřené….

(Za kolektiv učitelek
MŠ Smetanova D. Lehoczká)

Sportovní úspěchy
 Sportovní areál. Místo, kam si mnozí chodí 
aktivně odpočinout, zvednout adrenalin, dělat 
něco pro své zdraví, setkat se tam s milými 
lidmi,přáteli…
 Je to teprve benjamínek na tváři města, 
přesto se už zapsal do života krásnolipských 
svou nesmazatelnou stopou. Ve školním roce 
je využívaný těmi „školou povinnými“, v době 
prázdnin obdivován turisty, které hrdě a pyšně 
provázíme po tomto centru sportu, které se 
pro život místních lidí stává stále důležitějším 
a také krásně vzkvétajícím.
 Snad právě proto se sem sjíždějí spor-
tovci z širokého okolí. A už vůbec není divu, 
jak už to tak bývá, že se nespokojíme pou-
ze s pasivním sportováním ,ale stále častěji 
o sobě dáváme vědět prostřednictvím našich 
sportovních úspěchů a turnajů uskutečněných 
v našem areálu či mimo město, jež reprezen-
tujeme. Nejinak je tomu u volejbalu, který má 
u nás dlouholetou tradici.
 Turnajem, který již tradičně v květnu otevírá 
sezónu - teď už v atraktivnějším hávu na kur-
tech areálu - je úspěšné mužské klání ve volej-
bale “O pohár osvobození“, na nějž se sjíždí 
mnoho nadšenců ve snaze odvést si putovní 
pohár.Krásnolipští volejbalisté si v těžké konku-
renci teamů, které hrají vyšší soutěž, vedou rok 
od roku lépe.
 Letos obsadili pěknou pátou příčku.
 Vychováváme si také další generaci 
nadějných dětí, které se třeba jednou zapíšou 
do historie areálu svými sportovními úspěchy 
v některém ze sportů a zdi kluboven budou 
krášlit jejich fotografi e s podpisem…
 Příležitost dostávají například i mladí volej-
balisté ještě základní školou povinné, pro které 

byl v květnu uspořádán turnaj v rámci Šluk-
novského výběžku pod vedením D. Smolové 
a kde jsme si mohli ověřit, že základna pro 
tento sport v nejbližším okolí je opravdu širo-
ká.
 Počáteční nesmělost při vzájemném měře-
ní sil vystřídala chuť do hry a touha po vítěz-
ství a samozřejmě dobrý pocit.Největší dravost 
ale prokázalo mládí při převzetí cen v podo-
bě „urostlého“ melounu a pytlů plných dob-
rot.Krásnolipské družstvo se nedalo zahanbit 
a obsadilo krásné 2. místo.
 Ve výčtu aktivit a uspořádaných turnajů 
bychom mohli dozajista pokračovat, ale mys-
lím, že zlatou tečkou za volejbalovou sezó-
nou podzim 2005/jaro 2006 bylo třetí místo 
v okresní soutěži mužů ve volejbale a po dlou-
hých letech také návrat putovního poháru za 
prvenství v soutěži, které vybojovaly krásnolip-
ské ženy pod vedením J.Podhorského, který 
dokázal uplatnit moderní herní prvky a změnit 
taktiku teamu.Zásluhy samozřejmě patří také 
hráčkám, které si dokázaly vysloužit respekt 
spoluhráček, ale zároveň je čeká i obhajoba 
titulu.
 Putovní pohár, zdobený mnoha jmény 
vítězných teamů teď doplní další cedulka 
s názvem TJ Krásná Lípa a své čestné místo 
bude mít po celou další sezónu, jak jinak, 
než na sportovním areálu - místě, kde sport 
považujeme za tak samozřejmou součást živo-
ta, jak mu po zásluze patří.
 Přejeme Vám všem mnoho příjemných 
chvil strávených ve sportovním areálu a držte 
nám palce při obhajobě v další sezoně!

(Za oddíl volejbalu D. Lehoczká)

LETNICE VLČÍ HORA 2006 aneb děkovné dozvuky.

 Tak je další ročník festivalu za námi. Dou-
fáme, že se všem zúčastněným líbil, že byli 
spokojeni  a přijedou  se příští rok zase dobře 
pobavit.
 O.s. Vlčí Hora děkuje všem svým sponzo-
rům, příznivcům a také všem dobrovolníkům, 
kteří se na akci podílejí a bez kterých by to 
také nešlo, za vydatnou pomoc a podporu. 
Děkujeme manželům Bártovým za umožnění 
uspořádání akce a panu V. Hyblbauerovi za 
poskytnutí pozemku pro dětský den, který se 
každoročně koná zároveň s festivalem. Chtěli 
bychom tímto poděkovat za všechny, snad 
spokojené děti fi rmám, které nám pomáhají, 
aby mohl dětský den být takový jaký je. Podě-
kování dětí patří fi rmám: ABX Rumburk, RE-TOS 
Varnsdorf, Metalurgie Rumburk, Poštovní spořitel-
na, František Večerník - modely Varnsdorf, ing. 
Hanek - Ventos, KMT Profi , Horák s.r.o. Rum-

Centrum péče o člověka hledá do týmu muže 
i ženy pro poradny zlepšování kondice a tvaro-
vání postavy. Rekvalifi kace zajištěna. HPČ i VPČ. 
Pro více informací volejte 775 375 065.

inzerce

burk, f. Drahovský, Ratio Rumburk, železářství 
Vítek, Morafi s-sever, Dřevofi nal-Rumburk, účto-
Hořenínová Rumburk a fi rmám Centrum Justy 
Rumburk, Kola Brabec Rumburk, JANA Krásná 
Lípa a pekárně Česká Kamenice za poskytnutí 
odměn a sladkostí. Za bezchybné technické 
zázemí děkujeme f. Petr Hodboď - Dřevovýro-
ba Vlčí Hora, R. Marschner - elektromontáže 
a v neposlední řadě Vlastovi Hyblbauerovi ml. 
Děkujeme také indiánům z Růžové za připra-
vení pestrého programu, paní Věře Gilové ze 
záchranné ptačí stanice, Brunovi z lyžařské ško-
ly „SUN SKI„ Dolní Podluží za strhující slalom, 
Šárce a jejímu koníkovi Lucce. Nelze bohužel 
vyjmenovat všechny kteří pomáhali, ale všem 
patří velký a vlastně vzájemný dík. Ať tedy žijí 
LETNICE VLČÍ HORA 2007.

Za o.s.Vlčí Hora R. Marschner,
M. Marschnerová, P. Hodboď, T. Panenka

Vikýř 283.indd   4Vikýř 283.indd   4 23.8.2006   11:24:2223.8.2006   11:24:22



strana 524. srpna 2006

I. Hlavní program
Realizace malých staveb města
Usnesení RM č. 87 - 01
RM projednala průběh a stav připravenosti menších akcí 
- staveb dle rozpočtu města na rok 2006 a to: 
a) zřízení scénického a efektového digitálního osvětlení 

v kině (kulturním domě)
b) amfi teátr vedle kina 
c) autobusové nádraží ve Smetanově ul. (u náměstí)
d) nákup nové techniky na TS
e) výstavba nových garáží v areálu technických služeb
f) úpravy na sídlišti 
g) obnova některých chodníků a komunikací
h) centrální dispečink řízení kotelen
i) vybudování základní městské sítě vysokorychlostního 

internetu (WiFi) a příprava kamerového hlídaní města 
j) obnova veřejného osvětlení většího rozsahu 
k) investice a velké opravy v ZŠ ( střecha jídelny, sociálky, 

kuchyňské vybavení jídelny, atp.)
l) obnova zeleně (nádraží, .... )

Změna priorit výstavby
Usnesení RM č. 87 - 02
RM schvaluje, aby nebyla zahajována realizace rekon-
strukce části plochy náměstí dle rozpočtu města na rok 
2006.
RM doporučuje ZM použití takto nevyužitých fi nančních 
prostředků na : 
- výstavbu rozšířené části bufetu (klubovny) ve sportovním 

areálu s celoročním 
  provozem
- opravy části koryta přepadu z Cimráku (v oblasti nové 

autobusové zastávky)
- doplňkové stavby v městském parku (cesty, VO, lavičky, 

resp. dosadby) 
RM ukládá starostovi města připravit rozpočty a návrh na 
realizaci tohoto opatření.

Centrální dispečink a WiFi
Usnesení RM č. 87 - 03
RM schvaluje realizaci centrálního dispečinku řízení kotelen 
a výměníkových stanic vč. komunikační sítě a zřízení zákla-
dů místní (městské) WiFi sítě (vysokorychlostního internetu) 
v souladu s rozpočtem města a dle nabídky fi rmy JVB 
Engineering, s.r.o. Rumburk a schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy. 

Zástavbová studie - rodinné domky
Usnesení RM č. 87 - 04
RM bere na vědomí zpracovaný náčrt zástavbové studie 
rodinných domků - podklad k výstavbě inženýrských sítí 
v prostoru mezi ulicemi Rooseveltova, Smetanova a El.
Krásnohorské s celkovou kapacitou 33 RD plus občanská 
vybavenost v první etapě a schvaluje další dopracování 
dle návrhu.

Dotace na Centrum ČŠ II
Usnesení RM č. 87 - 05
RM schvaluje v souladu s usnesením ZM přijetí účelově 
vázané dotace v rámci programu Podpory rozvoje Seve-
rozápadních Čech a Moravskoslezského regionu ve výši 
1,5 mil.Kč na přípravu projektu Centrum Českého Švý-
carska II a ukládá vedoucí fi nančního odboru Dagmar 
Mrázové předložit úpravu rozpočtu města na rok 2006 
ve smyslu rozhodnutí o poskytnutí podpory a realizovaných 
projektů. 
RM schvaluje nabídku Regionální rozvojové agentury Ústec-
kého kraje, a.s. na zpracování potřebných dokumentů 
k budoucí žádosti o investiční dotaci na projekt Centrum 
ČŠ II a uzavření příslušné smlouvy a to na :
- studie proveditelnosti
- studie hodnocení vlivu na životní prostředí
- analýza nákladů a přínosů 
za celkovou částku 479 259 Kč vč. DPH.

Soudní spory města
Usnesení RM č. 87 - 06
RM bere na vědomí přehled soudních sporů města 
předložený právním zástupcem města JUDr. E. Ruthovou 
a informaci o řešení požadavku na krytí ručení za úvěr 
fi rmy ATS, s.r.o., Praha („kabelová televize“) z roku 1994. 

Hospodaření města
Usnesení RM č. 87 - 07
RM bere na vědomí výsledky hospodaření města za 1. 
pololetí roku 2006 a stav účtů města k 30. 6. 2006 ( stav 
účtů 31 697 203,46 Kč) a nízké naplňování podílů na 
daních ze strany státního rozpočtu (fi nančního úřadu). 

Dny Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 87 - 08
RM bere na vědomí organizaci a přípravu kulturních 
a společenských akcí pod hlavičkou Dny Českého Švýcar-
ska 2006 a to především:
a) Letní turistický sraz, 5. - 13. 8.
b) Rallye Sachsen Classic, 19. 8. 
c) Setkání majitelů motocyklů Čechie - Böhmerland, 2. 9. 
d) Svět přírody a lidí - zábava a koncerty ve městě, 8. - 9. 

9. 
a schvaluje spoluúčast města a výpomoc technických 
služeb dle předloženého návrhu. Rada města ukládá mís-
tostarostce města koordinaci těchto akcí.

Program Nadace VIA s podporou Nadace České spo-
řitelny
Usnesení RM č. 87 - 09
RM projednala žádost o dotaci do programu Nadace VIA 
- Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí - k obnově 
prostranství bývalé čističky odpadních vod u sídliště a při-
lehlých travnatých ploch, podané občanským sdružením 
Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa.
RM souhlasí s partnerstvím v projektu, stavebními úprava-
mi prostranství a spolufi nancováním projektu do výše 125 
000 Kč.

II. Došlá pošta
Byty
Usnesení RM č. 87 - 10
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 8, Bezručova 359/15, 
Krásná Lípa na Michalu Horákovou, dat. nar. 10.09.1981, 
Bezručova 359/15, Krásná Lípa za podmínky uhrazení dlu-
hu na nájemném za tento byt.

III. Různé
Povinné ručení
Usnesení RM č. 87 - 11
RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 6215789018 o pojiště-
ní odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
AVIA 31.1 K se společností KOOPERATIVA pojišťovna, a. s..

Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 87 - 12
RM schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě číslo 772 
004125 6 společnosti KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s..

Čechie - Böhmerland
Usnesení RM č. 87 - 13
RM schvaluje přijetí fi nančních prostředků ve výši 5 000 Kč 
od Poštovní spořitelny, a.s. za propagaci na Mezinárodním 
srazu majitelů motocyklů Čechie - Böhmerland.

Byty
Usnesení RM č. 87 - 14
RM schvaluje výpověď nájmu z bytu: 
- č. 36, Michaele Appeltové, Nemocniční 1137/6, Krásná 

Lípa, 
- č. 1, Dagmar Davidové, Masarykova 25/9, Krásná 

Lípa, 
- č. 5, Vazimu Gogichashvilimu, Nemocniční 952/18, 

Krásná Lípa, 
- č. 5, Václavovi Charvátovi, Křinické náměstí 248/1, Krás-

ná Lípa, 
- č. 3, Boženě Sivákové, Pražská 278/4, Krásná Lípa
- č. 2, Miroslavu Hrobárovi, Bezručova 359/15, Krásná 

Lípa,
dle zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, § 711, 
odst. 2., písm. b). Uvedení nájemníci dlouhodobě neplatí 
nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
v celkové částce 143 799 Kč.

Byty
Usnesení RM č. 87 - 15
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout:
- byt č. 5, 1+1, 2. kat., 60 m2;
 cena 22,82/m2; kauce 4 000 Kč;
- byt č. 4, 2+1, 2. kat., 74 m2;
 cena 22,82/m2; kauce 4 000 Kč;
- byt č. 1, 2+1, 2. kat., 63 m2;
 cena 22,82/m2; kauce 4 000 Kč;
- byt č. 3, 2+1, 1. ka.t, 74 m2,
 cena 30,46/m2; kauce 5 000 Kč;
vše Pražská 450/48, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy 
si nájemník provede na vlastní náklady.

Nemovitost Zahrady 5
Usnesení RM č. 87 - 16
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 2002/21/10 
- 122 a odstoupení od smlouvy č. 2002/40/10 - 123 
o budoucí kupní smlouvě uzavřené s Bohumilem Zechov-
ským a Marcelou Pokornou, oba bytem Na Výsluní 2636, 
Česká Lípa, z důvodu nesplnění ve sjednané lhůtě povin-
nost provést opravy a vložit investice do nemovitosti Zahra-
dy 5, Krásná Lípa dle předloženého návrhu.

Dodatek k nájemní smlouvě
Usnesení RM č. 87 - 17
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 
2002/25/17-136 uzavřené mezi městem Krásná Lípa a Jiři-
nou Nachtmannovou na byt č. 10, Frindova 979/4, Krásná 
Lípa. Dodatkem se prodlouží nájemní doba bytu o 1 rok.

Dopravní obslužnost
Usnesení RM č. 87 - 18
RM projednala situaci základní autobusové dopravní 
obslužnosti zajišťované Ústeckým krajem. RM konstatuje, 
že autobusové spoje, u kterých město uzavřelo smlouvu 
s DPÚK do konce roku 2006, nebyly zastaveny.
RM ukládá místostarostce vyzvat v součinnosti s obcemi 
Šluknovska Ústecky kraj k zajištění regulerního výběrového 
řízení na dopravce na zajištění základní dopravní obsluž-
nosti s těmito podmínkami:
- výběr dopravce bude zajištěn do prosince 2006 

a výsledek oznámen starostům obcí
- bude zpracován systém autobusové dopravy, který 

bude navazovat na vlakové spoje

- ostatní dopravní obslužnost, kterou hradí obce, bude 
zapracována do tohoto systému

- ostatní dopravní obslužnost je doprava ve veřejném 
zájmu

- s vybraným dopravcem bude uzavřena smlouva min. 
na 5 let

- nebude omezena doprava ve Šluknovském výběžku.

Návrh jízdního řádu železniční dopravy
Usnesení RM č. 87 - 19
RM projednala nový návrh jízdního řádu železniční osobní 
dopravy a upozorňuje Krajský úřad, že je třeba zajistit, 
aby žáci a zaměstnanci byli přepraveni tak, aby se včas 
dostali do škol při zahájení výuky (Rumburk, Šluknov, Nový 
Bor, Děčín). V opačné případě je třeba aby Krajský úřad 
upozornil významné zaměstnavatele a ředitele škol a pro-
jednal s nimi posun zahájení vyučování.

Regenerace zeleně městského parku - dodatek č.1 SOD 
č. 14390332
Usnesení RM č. 87 - 20
RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č. 14390332 mezi 
městem Krásná Lípa a Státním fondem životního prostředí 
ČR na akci Regenerace zeleně městského parku v Krásné 
Lípě.

Dotace města Krásná Lípa na zřízení kanalizační přípojky 
pro splaškovou kanalizaci
Usnesení RM č. 87 - 21
RM schvaluje vyplacení dotací města Krásná Lípa, na 
zřízení kanalizační přípojky pro splaškovou kanalizaci, dle 
předloženého návrhu.

Souhlas s dotčením pozemků
- II. etapa kanalizace
Usnesení RM č. 87 - 23
RM schvaluje vedení trasy kanalizačních přípojek přes 
pozemky města Krásná Lípa dle předloženého návrhu.

Smlouva o postoupení autorských práv
Usnesení RM č. 87 - 24
RM schvaluje smlouvu o postoupení autorských práv 
a vytvoření díla č. 2006/19/29 - 297 na fotografi e z NPČŠ 
pro realizaci rekonstrukce Köglerovy naučné stezky Krás-
nolipskem, dle předloženého návrhu.

Tiskoviny Köglerovy naučné stezky Krásnolipskem
Usnesení RM č. 87 - 25
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Radkem Tesařem, 
407 55 Dolní Podluží 348 na tisk průvodce, mapy a letáku 
KNSK, dle předloženého návrhu.

Smlouva na vysílání rozhlasové reklamy
Usnesení RM č. 87 - 26
RM schvaluje uzavření obchodní smlouvy č. 2201135/06, 
s PRORADIEM, a. s., se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, 
pro okuh Hitrádio Crystal, na vysílání rozhlasové reklamy pro 
akci Letní turistický sraz 2006, dle předloženého návrhu. 

Zapůjčení stánku
Usnesení RM č. 87 - 27
RM schvaluje bezplatné zapůjčení velkého stánku pro 
Agenturu Pondělí na akci Letnice 2006. 

Dohoda o provedení rekvalifi kace - EQUAL
Usnesení RM č. 87 - 28
Rada města schvaluje dohodu o provedení rekvalifi kace 
mezi Úřadem práce v Děčíně a městem Krásná Lípa na 
zabezpečení rekvalifi kace na pracovní činnost pracovník 
v cestovním ruchu a kultuře pro Danu Štěpánkovou, která 
bude vykonávat trénink v KCČŠ.

Plán akcí kulturního domu na měsíc srpen
Usnesení RM č. 87 - 28
RM schvaluje plán akcí kulturního domu, program kina 
a plán akcí ve městě na měsíc srpen 2006, dle před-
loženého návrhu. 

Kronika města
Usnesení RM č. 87 - 29
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně příloh za 
měsíc červenec 2006 předložený kronikářem města Iva-
nem Jaklem. 

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- kanalizační přípojka Pánkovi
- přehled jízdních řádů Ekobusem do Českého Švýcar-

ska
- přehled návštěvnosti knihovny a internetu
- zápis a usnesení z jednání SPRŠ
- přehled nejezdících spojů od 01.08.2006 do odvolání
- reklama Českého Švýcarska www.kudyznudy.cz - Byli jste 

tu někdy?
- přehled nezaměstnanosti 
- upravená otevírací doba Informačního střediska z důvo-

du konání Letního 
  turistického srazu 2006 
- dopis od Ministerstva ŽP ČR ohledně nařízení ústního 

jednání ve věci stanovení 
  CHLÚ Krásná Lípa 
- propagační předměty KCČŠ

USNESENÍ
z 87. zasedání Rady města Krásná Lípa

konaného dne 09.08.2006
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SVĚT PŘÍRODY A LIDÍ 8. a 9. ZÁŘÍ 2006

MOTTO: ČESKÉ ŠVÝCARSKO DĚTEM

PÁTEK 8.9. 2006

9:00 – 14:00 Ekologické zápolení žáků 9. tříd Šluknovského výběžku pod záštitou ČSOP Tilia, NP ČŠ a OPS ČŠ

14:00 – 16:00 Hudebně zábavné odpoledne pro soutěžící na náměstí s vyhlášením výsledků za účasti Jaroslava 

Uhlíře a jeho programu Hodina zpěvu

19:00 – 21:30 KONCERT „No Name pro České Švýcarsko“ na náměstí v Krásné Lípě s předskupinou UDG

Součástí koncertu bude předání fi nančního daru domovu pro matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou a předání 

dvou notebooků tělesně postiženým dětem. 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: CK HUŠÁKOVÁ a CK POHODA Varnsdorf, cena v předprodeji 190,- Kč a 250,- 

Kč na místě. Předprodej vstupenek zajišťuje Active Relations prostřednictvím Ticket Art – www.ticketart.cz

SOBOTA 9.9. 2006 

9:00 – 17:00 Soutěže pro děti z MŠ a 1. st. ZŠ o velký zájezd

9:00 – 17:00 Eko jarmark – představení ekologických výrobků, postupů, aktivit a tradičních výrob a postupů 

(ukázky starých řemesel, výroba mincí, kožené doplňky, kovář, oplétaná keramika, sláma, sušiny, čajovna, košíky, 

malované sklo…)

9:00 – 17:00 Výstava v kostele – „Krásná Lípa – město přírody a lidí ve fotografi ích“

9:00 – 17:00 Výstava dřevosochařského sympozia TILIA v městském parku

9:00 – 17:00 Výstava dřevěných loutek arch. Cejnara

9:00 – 17:00 Výstava MNNF

9:00 – 17:00 Ochutnávka vín

9:00 – 17:00 Prezentace výtvorů dětí z DD Šluknovského výběžku na téma „České Švýcarsko – můj domov“

11:00 – 15:00 Hlavní kulturní program na náměstí v Krásné Lípě

11:00 – 12:00 Marimba Junior Club, 1. představení

12:00 – 13:00 Václav Upír Krejčí – představení pro děti

13:00 – 14:10 Dětská diskotéka Mirka Vaise

14:10 – 15:00 Marimba Junior Club – 2. představení

15:00 – 15:15 Vyhlášení projektu a pravidel Dny Českého Švýcarska 2007

11:00 – 15:00 ZOO Děčín se představuje

10:30 – 10:45 Odhalení pamětní desky DD – sbírka z roku 2005 a MNNF

11:00 – 17:00 výlety s průvodci do NP ČŠ

                       Okruh Kyjovskou skalní stezkou – z Kyjova cca 3 km – 1,5 hod

                       Kopec – Zadní Doubice – Horní Splav – Hinterhermsdorf – slavnost na Weifb ergu – Zadní Dou-

bice – Kopec – Mikulášovice – 17 km s renomovaným průvodcem

Skákací hrad, lezecká láhev, otevřené sportoviště – lezení na lezecké stěně, minigolf 

ZMĚNY V PROGRAMU JSOU MOŽNÉ 

Děkujeme všem, kteří bydlí na náměstí za pochopení při uzavírkách silnic, které v průběhu Dnů Českého 

Švýcarska budou nutné. 
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Krásnolipák v Ústí a Ústečák v Lípě?
- Terénní základna Buk, to má zvuk. Minimál-
ně mezi stovkami dětí a dospělých „točících 
se“ okolo ekologického vzdělávání, které na 
základně prožily kus dětství, řadu víkendo-
vých pobytů, vzdělávacích kurzů apod. Jak 
to všechno vlastně začalo?

„Začalo to všechno pionýrským oddílem 
Raketa, který jsem neofi ciálně vedl od svých 
16 let.  Vždy jsem měli rádi přírodu a turis-
tiku a pro praktickou ochranu přírody to byl 
dobrý předpoklad. Organizaci ZO ČSOP Tilia 
jsme pak založili s podporou dospělých osob 
v roce 1981. Kromě dětí, z nichž jsou dnes 
úspěšné maminky a tatínkové, nás podpoři-
li někteří rodiče a příznivci např. p. Uhrová, 
p. V.Hieke, p. Goldberg a další. V úspěšných 
začátcích také fi guroval současný staros-
ta města Krásná Lípa v TOM (turistický oddíl 
mládeže) Krásná Lípa. Měřili jsme mraveniště, 
zachraňovali žáby, čistili studánky, vysazovali 
stromy apod.“
- Není to jen zábava, ale i spousta záslužné, 
nenápadné práce při konkrétních akcích 
v oblasti ochrany a tvorby životního prostře-
dí. Studánky, aleje, čištění potoků. Kde všu-
de tě můžeme potkat s dětmi letos?
„Ročně toho děláme opravdu hodně. Mnoho 
práce je přímo kolem naší základny. Je třeba 
nadělat zásoby dříví, vysadit živé ploty, upra-
vit okolí, vyčistit studánku, pečovat o bývalou 
zahradu p. Jägra. Následují práce pro naše 
okolí a především pro město Krásná Lípa 
a NP České Švýcarsko. Např. úklid černých 
skládek, výsadba alejí, úklid řeky Křinice, úklid 
v NP apod.“
- Několik desítek dětí a mládeže každý 
víkend, to je za ta léta už pěkná porce 
„postižených“ Krásnou Lípou a přírodou 
kolem ní. Ale nejsou to jen děti z Ústí nad 
Labem, ale i z celé ČR. 

„Nerad se ohlížím za minulostí, protože mi to 
připomíná, jak jsem bohužel starý. Ale skuteč-
ně jenom oddílem Brontosaurus, kde mi mladí 
lidé propůjčili funkci vedoucího, prošli opravdu 
tisíce dětí a mládeže. Na TZ Buk i k nám do 
Krásné Lípy přijíždí děti a mládež z mnoha 

míst ČR – z Moravy, z Pra-
hy. Nejčastěji však z našeho 
Ústeckého kraje. Občas sem 
zajedou i lidé z ciziny např. 
ze Slovenska, z Německa, 
z Polska… Přesto musím říci, 
že jsme nejraději, když na 
základnu chodí děti a mlá-
dež z Krásné Lípy, ze sou-
sedních měst a z našeho 
kraje. Jsme jistě zdravými 
patrioty a rádi bychom, aby 
mladí lidé kolem nás chtěli 
pro ostatní něco užitečné-
ho a smysluplného udělat, 
např. zasadit strom… „
- Kdykoli mám příležitost 
zúčastnit se nějaké aktivi-
ty na TZ získám pocit, že 
z mála se dá vytěžit hod-
ně. Děti jsou v neuvěřitelné 
pohodě, užívají si. Čím to? 
TZ Buk je skutečně krásný 
objekt a řekl bych, že je 
slušně vybavený.
„Dopracovali jsme se 
k němu vlastní pílí a také 
podporou vedení měs-
ta Krásná Lípa, velmi nám 
pomohlo MŠMT i MŽP. Urči-
tou podporu měly aktivity 
i z Ústeckého kraje a také 
prostřednictvím o.p.s Čes-
ké Švýcarsko z Czech coal. 
Proč vypočítávám mnoho 

podporovatelů? Prostě proto, že bez nich by 
asi bylo méně. Navíc, práce s dětmi a mlá-
deží je skutečně velmi prodělečná. A pro-
středky, které sami získáme nebo vyděláme 
jdou především na samotné akce, jdou pří-
mo k dětem a mládeži. Nikdo z nás z těchto 
peněz není hrazen. Díky Úřadu práce Děčín. 
pobočce v Rumburku máme několik zaměst-
nanců, kteří se starají o provoz a služby na 
TZ Buk. Při zajištění kvalitních pedagogických 
pracovníků nám velmi pomohl grant, který 
získala o.p.s. České Švýcarsko na ekologickou 
výchovu. Takže skutečně všechno něco stojí. 
Snažíme se však být rozumní a po dětech 
a mládeži chceme minimální poplatky od 
některých vůbec žádné. Jde nám o to, dělat 
pro ně zajímavé činnosti a pokud možno za 
málo prostředků.“
- Jsi především ředitelem Domu dětí a mlá-
deže v Ústí. Co všechno nabízíte dětem? Jak 
se daří reagovat na změny v jejich zájmech, 
životním stylu? 
„Tak to je skutečně podpásovka… Na tuhle 
otázku dobře odpovědět není jednodu-
ché. To, že jsem ředitelem není výhra, je to 
odpovědnost za největší zařízení tohoto typu 
v Ústeckém kraji, kde jen v pravidelné zájmo-
vé činnosti máme téměř 2000 dětí a mlá-
deže i dospělých, na tábory jich odvážíme 
více než 1000, v soutěžích ročně obslouží-
me téměř 18 000 účastníků a dalších akcích 
několik desítek tisíc zájemců. Prostě je to sku-
tečně velké sousto. Ale řekl bych, že mám 
kolem sebe tým perfektních a pracovitých 

lidí. Bez nich si dosažené výsledky neumím 
vůbec představit. Důležité je si také říci, že 
vlastnosti dětí a mládeže se příliš nemění, 
mění se však rychle prostředí, v němž žijí 
a tím také hodnoty, které uznávají. Tady platí 
to, že spravedlivá přísnost ještě nikomu neu-
blížila naopak. Nerad opakuji pravdivý výrok 
o cvičišti a o bojišti.“
- Dobře vím, že jsi aktivní v mnoha dalších 
organizacích a spolcích, učíš na univerzitě, 
jak to všechno stíháš? Kam ta veškerá čin-
nost směřuje?
„Dva mladí lidé z ústeckého gymnázia si 
mě vybrali pro svou projektovou práci („to 
si dali“), takže sepisovali můj život i  funkce, 
které vykonávám. Těch z 90 % neplacených 
funkcí sepsali celkem 3 strany o velikosti A4). 
Takže šílenost, rád bych nebyl vzorem pro 
ostatní. Přesto jsou věci, které mám skuteč-
ně rád- svou práci – hobby, oddíly Bronto-
saurus, ochránce přírody Tilia, město Krásná 
Lípa i Ústí nad Labem a hlavně naši přírodu. 
Snažím se stíhat i výuku na UJEP a zde vidím 
velkou možnost vědecké práce s mladými 
lidmi na konkrétních projektech. Osobní volno 
mám skutečně minimální,ale mně to neva-
dí. V životě můžeme mít, peníze, postavení, 
uznání a cokoliv včetně problémů. Největším 
štěstím, podle mého soudu, je právě ta ces-
ta, to, kam směřujeme, kudy jdeme a co 
smysluplného děláme. Já se snažím dělat 
především pro přírodu a pro budoucnost 
našich mladých lidí.“
- Jako člen rady městského obvodu Sever-
ní terasa v Ústí nad Labem, máš zkušenost 
i z komunální politiky, s prací ve městě. Jak 
vnímáš proměny tvého rodného města -Krás-
né Lípy, touto optikou?
„Krásná Lípa má perfektního starostu, neříkám 
to proto, že jsem ho měl v oddíle, ale proto, 
že je to objektivní pravda. I já jsem poměr-
ně úspěšným žadatelem o různé podpory, 
ale troufám si tvrdit, že mě částečně „můj 
žák“ mnohonásobně přerostl a to je oprav-
du bezvadný výsledek.  To, co se v Krásné 
Lípě realizuje nemá v Ústeckém kraji a mož-
ná i ve velké části republiky obdoby. Někdy 
lidé žehrají na to, že by získané prostředky 
měly být využity spíše na to, či ono, ale 
bohužel ani starosta často nemůže investovat 
do věcí, do nichž by potřeboval. A v oblas-
tech, v nichž to jde, získávat prostředky, je 
náš starosta s týmem spolupracovníků skuteč-
ným virtuosem. Za doby jeho vedení je zde 
tolik pozitivních změn, že se to snad nedá 
na této stránce vypsat. Myslím si, že by spíše 
občané měli zvažovat, jakým způsobem si 
schopného starostu udržet a jak ho za skvě-
lou práci odměnit. Schopné lidi je potřeba 
v našem městě udržet a pokusit se i další 
vysokoškoláky.“
- Když si uvědomím rozsah tvých aktivit, zdá 
se skoro zbytečné ptát na koníčky, záliby. 
Ale přesto, znám Tvou zálibu v saunování…
„Jsem už asi skutečně dost starý, i když mi 
mladí lidé stárnutí nedovolují, musím jim sta-
čit, přesto umím i relaxovat. Považuji to za 
dobrou psychohygienu. Takže když je čas, jdu 
se jen tak projít, přečtu si knihu nebo časopis, 
trochu si zasportuji a hlavně si jdu odpočinout 
do sauny. Vypotím všechny soli , vyčistím 
póry své hroší kůže a vyladím si svou mysl. 
Každé ráno pak vstávám velmi rád a do své 
práce se skutečně těším…

Děkuji za rozhovor jf
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Krásná Lípa se turistům líbila
 Letní turistický sraz je za námi. Co k tomu 
více dodat? Vše důležité již bylo řečeno, 
pokřtěno i znovuotevřeno. Možná ale nebylo 
dostatečně zdůrazněno, že krásnolipští turisté 
touto akcí částečně oslavili i pětadvacet let 
svého trvání. A podle reakcí téměř třinácti 
set na Letním turistickém srazu registrova-
ných turistů to byla oslava více než důstojná 
a hlavně nasadila laťku velmi vysoko. Čeští 
turisté se totiž chtějí v létě setkávat pravidel-
ně, příští rok si proto dali dostaveníčko v kraji 
Královehradeckém. 
 Jak se turisté v Krásné Lípě a jejím okolí 
cítili vypovídá, dopis, který přišel krátce po 
skončení srazu. Jeho obsah může hřát nejen 
organizátory, ale i nás Krásnolipáky. Možná 
by pro nás měl být i výzvou k tomu, abych 
si více vážili toho, kde a s kým žijeme. Vždyť 
návštěvníci jsou naší krajinou i lidmi nadšení 
a můžeme věřit, že se sem budou rádi vra-
cet.  

 Vážení pořadatelé Letního turistického 
srazu,
stále jsme plni dojmů z Letního turistického 
srazu v Krásné Lípě a rádi bychom touto ces-
tou poděkovali všem za přípravu. Kde však 
začít? U těch, kteří zajišťovali ubytování? Ane-
bo u těch, kteří organizovali trasy a zajišťovali 
dopravu? Či u těch, kteří pro nás připravovali 
jídlo?
 V prvé řadě musíme ocenit hlavně myš-
lenku, že se turistický sraz po 18 letech vůbec 
uskutečnil. Plně si uvědomujeme, že vlastní-
mu týdnu v Krásné Lípě předcházely týdny 
a měsíce příprav, dohadování, zařizování, 
plno telefonátů či korespondence, a že se 
na tom podílelo velké množství lidí. Proto urči-
tě nevyjmenujeme všechny, kterým by prá-
vem patřil dík, ale pokusíme se o to.
 Takže především děkujeme organizačnímu 
štábu. Určitě nebylo jednoduché sehnat hlav-
ně sponzory a dostatek fi nančních prostředků. 
Děkujeme také starostům jednotlivých měst, 

že měli pro tuto masovou akci pochopení, 
a také všem Klubům českých turistů zúčast-
něných měst za perfektně připravené trasy. 
Poděkovat musíme i všem těm, kteří se starali 
o naše pohodlí. Nejen o naše pohodlné uby-
tování, dostatek sociálního zařízení, dopravu 
na akce a z akce, ale také o naše žalud-
ky. Strava v jídelně v Krásné Lípě byla velmi 
chutná, pestrá, kvalitní a levná. Personál byl 
milý a maximálně vycházel vstříc.Prostě všude 
bylo cítit, že to lidi baví, že se snaží vyhovět 
každému požadavku ze strany turistů. Také se 
nám  líbily všechny diplomy, brožurky, map-
ky, odznáčky, logo srazu atd. Důstojné bylo 
zahájení i zakončení srazu s pozváním zná-
mých zpěváků a skupin.
 Závěrem musíme říci, že jste Letní turis-
tický sraz 2006 zvládli na jedničku. A pokud 
se bude v budoucnu opakovat, nasadili jste 
vysokou laťku a bude těžké vás překonat.

Marta Votavová, Praha
a Petr Zalužanský Kutná Hora

PODĚKOVÁNÍ
Rada města Krásná Lípa děkuje Klubu čes-
kých turistů a Technickým službám, stejně 
tak i všem těm, kteří se podíleli na orga-
nizaci a technickém zabezpečení Letního 
turistického srazu.
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Ochrana přírody a turistika – jde to dohromady? Určitě ano!
 V pátek 11. srpna 2006 jsem se zúčastnil 
zajímavé diskuse s osobitým spisovatelem, pří-
rodovědcem, ale hlavně skromným a slušným 
člověkem panem Miloslavem Nevrlým, který 
tak kouzelně popsal přírodní krásy a romantic-
ký ráz Českého Švýcarska ve své knize Chvály 
Zadní Země. Nejen této knize a tomuto kraji 
bylo toto setkání, jež bylo součástí celostát-
ního turistického srazu pořádaného Klubem 
českých turistů (KČT) v Krásné Lípě, věnová-
no, ale přeci jen vel-
ká část povídání se 
točilo kolem „Zadní 
Země“, tedy koutu 
české přírody, který 
se již přes 6 let může 
pyšnit označením 
Národní park České 
Švýcarsko. 
 Je proto logic-
ké, že část dotazů 
směřujících na pana 
Nevrlého z řad poslu-
chačů se dotkla také 
Národního parku. 
Musím bohužel říci, že 
mě poněkud zasko-
čily některé ironicky 
laděné připomínky 
a bědování „na ty 
ochranáře, kteří nám 
zakazují navštívit místa, kudy právě přeletěl 
sokol nebo nám kácí ty nádherné vejmutovky 
apod.“ Pan Nevrlý je naštěstí takový formát 
a znalec přírody, že se nenechal do těch-
to útoků směřujících proti některým aktivitám 
Správy NP zatáhnout a odpovídat s klidem 
člověka, který ví, co je to ochrana přírody 
a že není možné na zdánlivě jednoduché 
otázky jednoduše odpovídat bez podrobné 
znalosti celé věci. 
 Ti, kteří chtěli v odpovědích slyšet to, co si 
sami mysleli, se tedy nedočkali… ale ve mně 
ještě dlouho po ukončení besedy zůstala lítost 
a hořký pocit z toho, že pro některé organi-
zované turisty představuje státní ochrana pří-
rody nikoliv partnera, ale spíš někoho, kdo 
jim brání v jejich bohulibých aktivitách. Přitom 
často stačí jen pozorně si přečíst třeba náv-
štěvní řád, prostudovat informační materiály 
a člověk zjistí, že „tak hrozní ti ochranáři zase 
nejsou“. Opět se ukázalo, jak nesmírně důleži-
tá je vzájemná 
komunikace turistů 
a ochranářů, jak 
moc je potřeba 
neustále si vzá-
jemně vysvětlovat 
své potřeby, cíle 
a očekávání. Ško-
da, že oba tábory 
nevyužily k disku-
si právě zmíně-
ný turistický sraz 
konaný v sídel-
ním městě Správy 
Národního par-
ku. A příležitost tu 
byla: v ten samý 
den, kdy se konala beseda s dr. Nevrlým, se 
měl uskutečnit i seminář „Turismus a ochrana 
přírody“, který připravila Správa NP České Švý-
carsko ve spolupráci s KČT. Bohužel, kromě 
přednášejících ze Správ NP České Švýcarsko 
a CHKO Labské a pískovce a čestného před-

sedy KČT pana Havelky, si na seminář nikdo 
jiný z řad turistů čas neudělal… 
 Ale je třeba to zkoušet dál, neboť jenom 
vzájemná diskuse může napomoci „otupit 
ostří“. Aby však nedošlo k mýlce, autor člán-
ku si v žádném případě nemyslí, že chyba 
v komunikaci je jen na straně turistů. Právě 
naopak, větší díl aktivity a odpovědnosti v té-
to oblasti leží na profesionálních ochranářích 
(orgán státní ochrany přírody má zodpověd-

nost za dodržování zákona ve svě-
řené oblasti, a proto by se měl 
umět své aktivity ostatním dotče-
ným subjektům - včetně turistů - 
vysvětlit a musí se o to neustále 
snažit). Nechť je tento článek jed-
ním z pokusů o nastartování tako-
vé diskuse.

A jak je to tedy s tím sokolem 
a vejmutovkou?
aneb doplnění k článku „Turistika 
a ochrana přírody…“
Ochrana sokola stěhovavého v NP
Sokol stěhovavý je kriticky ohroženým 
ptačím druhem naší přírody. Ve 20. 
století byl postupně v celé České 
republice vyhuben. Díky zlepšení 
stavu životního prostředí po r. 1989 
a díky ochráncům pří-
rody se sokol do naší 

přírody opět vrátil (sokoli hnízdící 
dnes v NP České Švýcarsko jsou 
většinou potomky sokolů vypouš-
těných od r. 1991 v NP Saské 
Švýcarsko). V NP České Švýcar-
sko dnes hnízdí 4 až 5 párů. 
Do okolí jejich hnízd je v době 
hnízdění (většinou od března do 
června) DOČASNĚ omezen vstup 
návštěvníků (jsou zřízeny tzv. 
dočasně chráněné plochy). Cíl 
je jediný: zajištění co největšího 
klidu v citlivém období sokolího 
života. Samozřejmě si návštěv-
ník může říct: „Jak mohu sokola 
vyrušit tím, že v tichosti projdu 
kousek od jeho hnízda?“ Ano, to 
je pravda, jeden ukázněný člo-
věk zkázu nepřinese. Problémem 
však je, když takových lidí budou desítky, stov-
ky čí tisíce za den. I ti nejukázněnější návštěv-

níci se přiroze-
ně chtějí bavit, 
povídat si, 
což už samo 
o sobě způ-
sobuje rušení. 
A to nemluvím 
o těch lidech, 
co si příro-
du národního 
parku pletou 
s fotbalovým 
s t a d i ó n em , 
s m e t i š t ěm , 
ad r e na l i n o -
vým centrem 
apod. (bohužel 

i takoví se najdou). V případě takového „náv-
štěvníka“ dokáže i jednotlivec nebo malá 
skupinka způsobit hnízdícím sokolům katastro-
fu. A poněvadž není v silách strážců přírody 
věnovat se všem návštěvníkům individuálně 
a dohlížet, jak se kdo v přírodě chová, nastu-

puje v případech, jako je hnízdění sokolů, 
na řadu tzv. „princip předběžné opatrnosti“ 
a vstup na určité území je dočasně zakázán 
všem. Po ukončení hnízdění je samozřejmě 
vstup návštěvníků na uzavřená místa opět 
povolen. Jen na okraj: návštěvník NP České 
Švýcarsko může naprosto neomezeně navštívit 
80% jeho území, a to i mimo značené ces-
ty. Výjimkou je jen I. zóna NP, kde je ovšem 
pohyb také dovolen, ale jen po značených 
cestách. Úplný zákaz vstupu je uplatňován jen 
ve výjimečných případech (zmíněné dočasně 
chráněné plochy, omezení vstupu do lesů 
v důsledku mimořádného nebezpečí vzniku 
požáru, řícení skal apod.).

Odstraňování (spíše„nahrazování“) borovice 
vejmutovky
Borovice vejmutovka je nepůvodní druh stro-
mu, který byl v Českém Švýcarsku vysazen 
před 200 lety a od té doby se tu nekontrolo-
vatelně šířil a vytlačoval původní druhy. I když 
vejmutovkový les vypadá z vyhlídek jako „krás-
ný, svěží a zelený“, opak je pravdou. 
Když do takového lesa vstoupíte, nenajdete 
tam kromě vejmutovek a vysoké vrstvy opa-
daného rezavého jehličí už téměř nic. Husté 
koruny vysoko nad vámi totiž brání průchodu 
slunečních paprsků a špatně se rozkládající 

vejmutovkové 
jehličí na zemi 
není taky zrov-
na ideálním 
místem pro 
život… I pro-
to se dnes 
Správa NP 
snaží vejmu-
tovky nahra-
dit původní-
mi dřevinami 
jako je buk, 
dub, borovice 
lesní či jedle. 
Takové smíše-
né lesy totiž 
poskytují život-
ní podmínky 
i jiným druhům 
rostlin i živoči-

chů. A pestrý les plný života potěší nejen 
ochranáře, ale jistě i turisty ☺. 
Samozřejmě, že pohled na čerstvě pokácený 
les (nejen ten vejmutovkový) vyvolá v člověku 
spíš pocit zmaru a neštěstí, případně zlosti 
(nota bene v chráněném území), ale zkuste 
to stejné místo v NP České Švýcarsko navštívit 
za 2 roky. Myslím, že vás bujnost zeleně na 
bývalé pasece překvapí (a možná i potěší). 
I přesto, že se Správa NP České Švýcarsko 
snaží zasahovat do přírody co možná nejše-
trněji (např. ke stahování kmenů se používají 
koně), může neinformovaného návštěvníka 
překvapit (a rozčílit) zvuk motorových pil roz-
léhající se lesem, rozježděné cesty, případně 
uzavření některé komunikace z důvodu pro-
váděné těžby a nebezpečí úrazu. Ale stejně 
jako v případě ochrany sokolích hnízd i tato 
lesnická opatření jsou jen dočasná. V místech, 
kde byla vejmutovka odstraněna a byly vysá-
zeny původní dřeviny si příroda začíná vlád-
nout sama a člověk je dál bude navštěvovat 
už ne s motorovou pilou v ruce, ale daleko 
spíš s turistickým batohem na zádech.
(Richard Nagel, Správa NP České Švýcarsko)

V Národním parku České Švýcarsko je zákaz 
vstupu mimo značené cesty omezen pouze 

na I. zónu

Sokol stěhovavý, vzdušný král a opeřený drahokam NP 
České Švýcarsko, s uloveným holubem.

Vejmutovkový les je téměř bez života
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T-klub v ZOO Praha
 Stalo se již tradicí, že krásnolipský volnoča-
sový T-klub vyráží vždy o letních prázdninách 
na tzv. velký prázdninový výlet a nejinak tomu 
bylo i letos.
 Jednu červencovou sobotu se deset dětí 
z Krásné Lípy vydalo navštívit ZOO Praha, naší 
největší a nejmodernější zoologickou zahradu. 
Díky třicetistupňovému vedru, které panovalo 
od časného rána, kdy jsme nastoupili do 
vlaku, jsme sice neviděli všechna zvířata, ale 
ono to za jeden den v pražské „zologické“ 
snad ani nejde. Proměny, které tato ZOO pod 
současným vedením prodělala jsou přímo 
ukázkové a jen málo podobných evropských 
zařízení se s ní může srovnávat. 
 Děti byly doslova nadšené z obrovského 

množství všech možných druhů a počtů zví-
řat, která se mnohdy mohou i volně pohy-
bovat v nových multifunkčních pavilonech 
a celý pobyt v „zahradě“ si opravdu užily.
 Po odpoledním „překvapení“ na Holešovic-
kém nádraží v Praze v podobě dvouhodino-
vého zpoždění rychlíku „Intercity“ a následném 
dobíhání posledního vlaku do Krásné Lípy na 
děčínském nádraží jsme sice domů dorazili až 
okolo dvaadvacáté hodiny večerní, ale zato 
plni nevšedních zážitků a vzpomínek.
Celý výlet stál účastníky pouhých 50 Kč a to 
díky dotaci od Nadace Euronisa z Liber-
ce, u které jsme uspěli s naším projektem
„S T-klubem za poznáním.“  

(jf)

T-KLUB KRÁSNÁ LÍPA
zařízení pro děti a mládež

tel. 774 930 300
e-mail: fi ala@krasnalipa.cz

PLÁN AKCÍ NA OBDOBÍ
23.8.-3.9. 2006

Středa 23.8. ve 14.00
Sportovní utkání dle vlastního výběru: 
nohejbal, volejbal

Sobota 26.7. v 09.00
Prázdninový výlet do Kyjovského údolí

Neděle 27.8. od 14.00
„Stopovaná“

Sobota 2.9. od 18.00
Poslední prázdninový táborák

Neděle 3.9. v 07.00
Výlet do bazénu DC Relax Děčín

PROVOZNÍ DOBA T-KLUBU:
PONDĚLÍ - NEDĚLE 08.00 - 18.00

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Přijmeme do dvousměnného provozu 
kovovýroby pracovníky na pozice:
 - svářeč
 - zámečník
 - brusič
 - lakýrník
 - pracovník v balírně
 - řidič vysokozdvižného vozíku
nástup možný ihned, zaučení a fi remní 
svářecí průkaz možný

Místo: Krásná Lípa, ul. Strádalova 313
(bývalý sklad Ocelotu)

Informace: od 9°° do 15°° osobně nebo 
telefonicky na 412 384091

inzerce
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