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 Firmou KOMAXO plánovaná elektrárna 
v centru našeho města je ekologický nesmy-
sl. Nevzniká z důvodu místního nedostatku 
elektrické energie a bude vyrábět ohromné 
množství tepla, pro které nemá ani teore-
tické, natož praktické využití. Firma zmaří 
24 megawattů tepla zbůhdarma ve třech 
chladících věžích, každá z nich bude velká 
jako menší panelák.
 Jediným motivem fi rmy je vlastní pro-
spěch. Při plánovaném elektrickém výkonu 
7 MW bude denní obrat elektrárny činit 
550 tisíc korun. To je 200 miliónů ročně. Je 
poněkud komické, když se za těchto okolností 
jednatel Záboj v dopisech občanům prezen-
tuje jako oběť jakéhosi komplotu, spasitel 
přinášející levné teplo a mecenáš v jedné oso-
bě. Především onu „štědrost“ projevuje trošku 
pozdě, nepochybně účelově. Nebo snad někdo 
slyšel podobné nabídky v květnu, kdy už plány 
byly hotové?
 Rodinný podnik KOMAXO nezajímá Krás-
ná Lípa, její obyvatelé, místní spolky ani teplo 
našich domovů. Natož pak „drobnosti“, jako 
co dýcháme nebo jak bude město vypadat. 
Tohle všechno fi rma ráda obětuje. Pan Záboj 
tady žít nebude a zajistí si spokojený důchod 
jinde. A to do doby, než stát zjistí, že podpora 
takovýchto megalomanských projektů je nee-
kologická a hloupá. 
 Takže za 15 let můžeme v Krásné Lípě 
mít skomírající elektrárnu s kapacitou 
31 megawattů tepla. A přijde třeba jiná fi r-
ma, aby elektrárnu ekologizovala. Třeba na 
spalovnu odpadů. Samozřejmě odborně a 
v souladu se všemi právními předpisy. Hezký 
vánoční dárek!

(Tomáš Salov)

Příští číslo Vikýře vyjde 

v úterý 8. ledna 2007

krásnolipský

půlměsíčník 3,50 Kč 18. prosinec 2007

Vážení obyvatelé Krásné Lípy,
 když jsem společně s radním Radimem 
Petrášem psal v prosinci roku 1990 první oslo-
vení s vánočním a novoročním přáním obča-
nům jménem radnice, ani ve snu mě nena-
padlo, že tomu tak budu činit, s výjimkou tří 
let, až do roku 2007. Liší se nějak to první od 
tohoto posledního zamyšlení,  poselství a přá-
ní spoluobčanům?
 Tehdy jsme byli více optimističtí v tom, jak 
to bude vypadat v naší zemi a také v našem 
městě. Ne že bychom při troše skromnosti 
museli být dnes úplně nespokojeni, ale až pří-
liš věcí mohlo být lepších a dokonalejších. A to 
především kvůli tomu, že na celostátní úrovni 
panuje řada nešvarů, jež se mnohdy neblaze 
projevují v každodenním životě nás všech a 
také našeho města. Plná pusa demokracie, 
právního státu, nové a staré sliby, také sprosté 
nadávky, podvody. Hromada  neuvěřitelných 
situací, jež jsou sice podle zákona, předpisu, 
normy a razítek nejrůznějších státních úřadů, 
avšak v rozporu se zdravým rozumem a sluš-
nými mravy. I z jednoduché věci nám pánové 
v Praze udělali složitosti, zásadní věci se pak 
nějak nestíhají anebo nechtějí řešit. Bič v kde-
jakém předpisu na 80 % slušných lidí, nemo-
houcnost vymoci právo u těch, kteří zneužíva-
jí systém a podvádějí. Ale dost. 
 Je naštěstí řada věcí, na které „politici“ 
nemají vliv a které fungují dobře. 
 V našem městě byl ten letošní rok v mno-
hém stejný i neúspěšný, v mnohém jiném 

jsme se posunuli o kus dál. I letos pokračovaly 
aktivity velké řady lidí a spolků. Společnými 
silami jsme uspořádali hodně příjemných akcí 
a setkání. Přivítali jsme u nás zajímavé a vzác-
né hosty. Návštěvou prezidenta republiky a 
mnohých významných osobností veřejného 
života byl fakticky dokončen největší projekt 
v historii našeho města – Centrum Českého 
Švýcarska I. Do plného provozu  byl v jarních 
měsících uveden velký sportovní areál, cyklos-
tezka, především však jsme za účasti předsedy 
Senátu otevřeli Dům volného času – Továrnu, 
kde můžete využít bohatou nabídku služeb. 
Dům Českého Švýcarska na náměstí  posouvá 
naše město mezi standardní sídla národních 
parků, této sítě světového bohatství nejvzác-
nějších koutů přírody. Udělali jsme společně 
dost pro to, aby se nám zde žilo v příštích 
letech o něco lépe.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem, abyste následujících několik 
volných dní využili, jak nejlépe umíte, v klidu a 
pohodě svých nejbližších, ti relativně zdravěj-
ší z nás ať si váží této největší hodnoty. Zacho-
vejte chladnou hlavu a úsudek, nečiňte jiným 
nehezkých věcí. A spoléhejte především na 
sebe, těžko Vám někdo pomůže, a jistě to 
nebude stát.
Hodně štěstí, zdraví a splněných přání nejen 
v roce 2008 Vám přeje 

Váš starosta Zbyněk Linhart

Starosta města se setkal s prezidentem republiky Klausem na státní recepci na Hradě. Prezident Starosta města se setkal s prezidentem republiky Klausem na státní recepci na Hradě. Prezident 
zavzpomínal na milé podzimní setkání v Krásné Lípě a vyřídil poděkování a pozdravy občanům zavzpomínal na milé podzimní setkání v Krásné Lípě a vyřídil poděkování a pozdravy občanům 
našeho města.našeho města.
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 V Krásné Lípě se v letošním roce podařilo dokončit rekonstrukci a stavbu dvou domů. Prvním byl rekonstruovaný objekt bývalého tzv. domu 
chovatelů – dnes Továrna, dům volného času, který začátkem července slavnostně symbolickým klíčem otevřel předseda Senátu Parlamentu ČR 
Přemysl Sobotka.
 Druhý dům se otevíral o necelé čtyři měsíce později a rovněž za účasti významné osobnosti. 16. října totiž sám prezident ČR Václav Klaus slavnostně 
otevřel zcela nové návštěvnické a vzdělávací středisko Českého Švýcarska na náměstí.
 Obě stavby, Továrna- dům volného času stejně jako Dům Českého Švýcarska vznikly jako jedna z pěti součástí projektu Centrum Českého 
Švýcarska, na který město Krásná Lípa získalo prostředky z  Evropské unie v celkové výši 160 mil. korun.

Dům Českého Švýcarska otevřel prezident, Továrnu předseda senátu

• Klub s občerstvením - pořádáme rodinné oslavy,
 jubilea, třídní srazy, firemní večírky
• Fitness - ke každé permanentce 3 vstupy zdarma,
 pravidelné  měsíční akce na produkty, nová aerobní
 zóna již v provozu 
• Sauna - na objednávku - s luxusní odpočívárnou
 a ochlazujícím bazénem, zaplatíte 10 vstupů - 
 - jedenáctý je zdarma
• Solárium - na objednávku - turbo vertical s hudbou,
 každé desáte opalování zdarma
• Masáže - na objednávku - profesionální
 s kvalitními éterickými oleji a relaxační hudbou  
• Spining - v prostoru odděleného Spining clubu
• Galerie - pravidelné tématické výstavy
• Ubytování -  hotelového typu již od 250,-Kč/osoba

Pražská 6, Krásná Lípa • e-mail: tovarna@krasnalipa.cz • tel./fax: 412 331 262 • mobil: 777 332 215
Ubytování, fitness, spinnig - 775 592 230 • Sauna, Masáže, Solárium - 774 492 230
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Takto kouřil komín v našem městě desítky let, pod dohledem státních úřadů.

 Když před desítkami let někoho napadlo 
postavit v centru našeho malého města tep-
lárnu s třemi kotli po zhruba  6 MW, tedy cel-
kem 18 MW, s tím, že se z ní bude vytápět celé 
město, továrny, nemocnice, sídliště a centrum, 
bylo v budoucnu na problém zaděláno. Samo-
zřejmě, že se věc velmi těžko rodila a ještě 
než mohla alespoň trochu fungovat, byly již 
některé části zničené a nefunkční. Pořádně to 
nefungovalo nikdy a vlastně ani nemohlo. Když 
se v roce 1995  hroutil systém vytápění sídliště 
a nemocnice, všichni koukali na radnici, jak se 
postará. Podařilo se rekordně rychle připravit 
a zrealizovat novou plynovou kotelnu včetně 
výroby elektřiny. Instalovaný tepelný výkon 
s poměrně velkou rezervou je 3 MW.
 Záměr soukromé fi rmy zrekonstruovat 
velkou teplárnu bývalého Bonexu je motivo-
ván především dvěma velkými fi nančními 
podporami. Jednak velkou dotací na reali-
zaci  (110 mil. Kč) a jednak patnáct let garan-
tovanou vyšší výkupní cenou tzv. zelené 
energie. Tedy placeno vždy z našich peněz, 
z daní a z plateb na tzv. ekologickou energii 
(vidíme již nyní na fakturách za elektřinu!). Pro-
to ta elektrárna o tepelném výkonu 31 MW. Je 
zřejmé, že takto vyrobené teplo, které se jinde 
využívá k vytápění, se na malém městě nevy-
užije (srovnejte s našimi 3 MW, které bohatě 
stačí pro vytápění celého  sídliště i s domovem 
důchodců).
 V podnikatelském záměru se také s nějakým 
vytápěním ani nepočítalo. To až jako motivace 
při přesvědčování veřejného mínění.
 Někdo možná věří, jak je elektrárna užiteč-
ná. Nové pracovní příležitosti, stane se něco 
s tím chátrajícím areálem, dary, levnější teplo. 
Někdo dokonce věří tomu, že elektrárna nepo-
škodí naše životní prostředí a naše zdraví.
 Hlavní problém je v tom, že v současnosti 

dosluhující teplárna pracuje jen na velmi malý 
výkon, dejme tomu jeden kotel 6 MW, a to po 
velmi omezenou dobu. Kam taky dodávat 
teplo odpoledne a v noci, o víkendech či v létě? 
Elektrárna má úplně jiný charakter provozu! 
Elektrárna jede na maximum, turbína se musí 
točit takřka non-stop. Plný výkon 31 MW čty-
řiadvacet hodin denně, 360 dnů v roce! Je 
těžké reálně kontrolovat, kolik se spálí uhlí a 
kolik tzv. biomasy. (Při hoření je to ovšem obo-
jí pěkné svinstvo.) Velmi zjednodušeně  lze 
laicky říct: Využívaný reálný výkon se zvýší 
nejméně pětkrát a  využití v čase nejméně 
třikrát.  A tím i ty nejrůznější emise a zatížení 
atd. Možná se někteří nechají přesvědčit, že 
vlastně je všechno OK. Vše odpovídá předpi-
sům a normám. Někteří věří, že státní úřady vše 
ohlídají a zkontrolují. Člověk by při některých 
vyjádřeních skoro myslel, že elektrárny snad 
zlepšují kvalitu životního prostředí. Je divné, 
že pak největší koncentrace tepelných elektrá-
ren v Ústeckém kraji doprovází prokazatelně 
nejhorší ovzduší a s tím spojené zdravotní 
potíže, rakovina a nejnižší průměrný věk 
dožití. Stojí nám to za těch pár míst a sponzor-
ských darů?  
 Možná se ještě dozvíme mnoho lákavých 
i tendenčních věcí. Třeba, že bychom tu moh-
li udělat aquapark či zasněžovaný svah… A 
cokoliv dalšího, co zabere, jak by to bylo hezké. 
Uslyšíte také jistě mnoho argumentů na adresu 
stávajícího způsobu výroby tepla a o zájmech 
radnice a starosty. Tady bych jen připomenul, 
že 100% vlastníkem celého zařízení na sídlišti 
je město (na rozdíl od mnoha měst, která vše 
prodala) a že je provozuje společnost Křinice 
Krásná Lípa, s.r.o., opět stoprocentně vlastněná 
městem. Děje se tak proto, aby obyvatelé síd-
liště šetřili na DPH a dodávky tepla byly spoleh-
livé.         Zbyněk Linhart 

Modernizace, rekonstrukce? Proč ne? A proč ano? 

Petice NE! ELEKTRÁRNĚ V KRÁSNÉ LÍPĚ
 Poslední listopadový den se sešla skupinka 
lidí, kteří cítili, že je potřeba ještě něco význam-
ného podniknout proti výstavbě elektrárny 
v Krásné Lípě. Byla sestavena petice, ve které 
jsme vyzvali příslušné úřady a instituce, aby 
se zasadily o přísné posouzení projektu fi rmy 
Komaxo s.r.o. „Environmentální rekonstrukce 
kotelny“ a jeho vlivu na životní prostředí (EIA), o 
zajištění maximální ochrany přírodního bohat-
ství a životního prostředí obyvatel, o respekto-
vání stanoviska Města Krásná Lípa, o důsledné 
posouzení ve stavebním řízení a o důsledné 
posouzení, zda je projekt v souladu s územním 
plánem. Vyjádřeno bylo také stanovisko, že je 
jisté, kdo nejvíce pocítí navýšení emisí, hluč-

nosti, dopravní zátěže a snížení kvality životní-
ho prostředí, jsou ti co žijí v Krásné Lípě a proto 
říkáme elektrárně NE!
Po deseti dnech se k petici svým podpisem při-
pojilo již 1020 lidí. První podepsané archy byly 
předány přímo hejtmanovi Ústeckého kraje Jiří-
mu Šulcovi, který přislíbil, že se osobně zasadí 
za co nejpřísnější posouzení vlivu elektrárny na 
životní prostředí. Prostřednictvím Vikýře bude-
me také informovat o odpovědi úřadů.
Petice však pokračuje! Pokud se chcete také 
k petici připojit, je možné ji ještě podepsat 
např. v informačním středisku, komunitním 
centru nebo na dalších místech.
Petice bude ukončena 31. 12. 2007.               (hv)

 Část usnesení výroční členské schůze KČT 
Krásná Lípa konané 30. 11. 2007.
 Vážení spoluobčané dovolte abych se 
několika řádky připojil za klub českých turistů 
k diskuzi o tepelné elektrárně která by měla 
vzniknout v Krásné Lípě. Ač jsme obdrželi ano-
nymně do schránky mnohastránkový elaborát, 
(pomíjím osočování zastupitelů) přesvědčující 
nás o naprosté neškodnosti plánované inves-
tice, uniká nám důvod proč slibuje  investor 
štědré dotace vybraným skupinám (obyvatelé 
sídliště, zájmové organizace, kultura apod.) 
proč podrobně vysvětluje jak bude minimální 
dopravní zátěž, ale proč se nezmiňuje třeba o 
tom že, bude potřeba vystavět chladící věže 
k chlazení přebytečného tepla, (to které nezbyt-
ně zbude po části, která bude „levně”prodaná 
na sídliště) které nezvratně změní ráz krajiny. 
Další nesrovnalosti vedly členskou základnu 
k tomu že, podporují stanovisko zastupitelů 
a k přijmutí níže uvedenému bodu výročního 
usnesení.   
 Výroční členská schůze Klubu českých 
turistů Krásná Lípa vyjadřuje nesouhlas se 
záměrem tzv. environmentální rekonstruk-
ce kotelny resp. výstavby elektrárny v Krás-
né Lípě v přírodně i turisticky velmi expo-
novaném území chráněných krajinných 
oblastí a národních parků a vyslovuje údiv 
nad přístupem odpovědných orgánů státní 
ochrany přírody v kontextu běžně uplatňo-
vaných  tvrdých požadavků při námi pořá-
daných veřejných akcích. 
KČT Krásná Lípa žádá o podporu tohoto své-
ho stanoviska i krajské a ústřední orgány 
Klubu a zaslání příslušným úřadům. 

(předseda OKČT Krásná Lípa, Václav Hieke)

NE ELEKTRÁRNĚ!

Občanské rómské sdružení 

„Čačipen“ a Romové 

z Krásné Lípy a okolí
 
Nesouhlasíme aby se v našem městě  
vybudovala teplárna a elektrárna, která 
by měla dopad na životní prostředí a také 
zdraví nás všech občanu z okolí a města 
Krásné Lípy. 
Chceme dýchat čistý vzduch a ne !!! zne-
čištěný.    

Tímto se místní Romové zapojili do petice 
NE !!!  ELEKTRÁRNĚ  v KRÁSNÉ LÍPĚ

(Předseda sdružení : Ferenc Robert)
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SOUTĚŽTE 
S KOMUNITNÍM 

CENTREM
 Komunitní centrum Českého Švýcarska 
si pro čtenáře Vikýře připravilo vědomostní 
soutěž. V několika následujících číslech 
naleznete soutěžní otázky, které se 
týkají Komunitního centra. Ze zaslaných 
správných odpovědí vylosujeme vítěze, 
který získá zajímavý balíček z Komunitního 
centra. 
 Takže si provětrejte mozkové závity a 
s chutí se pusťte do odpovídání.

Kolik partnerů tvoří projekt Komunitní 
centrum Českého Švýcarska?
Dva partneři – město Krásná Lípa a Úřad 
práce Rumburk
Čtyři partneři – město Krásná Lípa, obecně 
prospěšná společnost České Švýcarsko, 
Agentura Pondělí a Úřad práce Rumburk
Tři partneři – Ambasáda Norského 
království, Úřad vlády ČR a kancelář 
prezidenta republiky státu Trinidad a 
Tobago

Správné odpovědi můžete předat 
pracovníkům v Komunitním centru a nebo 
ji zaslat na email: rebicek@krasnalipa.cz . 
Odpovědi prosím doručte do 25. 12. 2007.
Ke své odpovědi  prosím uveďte jméno a 
kontakt.

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu proběh-
ne v pondělí 24.12. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahra-
dách a ve čtvrtek 27.12. 2007 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 31.12. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahra-
dách a ve čtvrtek 3.1. 2008 v Krásné Lípě. Pytle 
na separovaný odpad si lze zdarma vyzved-
nout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.

Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí a Středa

7:00 - 12:00   14:00 - 17:00
Úterý a Čtvrtek

7:00 - 12:00   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

RUBRIKA: 
VAŠE OTÁZKY PRO EKOPORADNU

ŽIVÝ VÁNOČNÍ STROMEK? ZKUSTE TEN V KVĚTINÁČI! 

 Vánoční svátky už jsou za dveřmi a brzy se budeme shánět také po vánočním stromku. Patříte mezi 
ty, kteří si neumějí představit zimní svátky bez vůně čerstvého jehličí, ale zároveň nechcete nechat živý 
stromek uschnout kvůli několika svátečním dnům? Pak se tedy poohlédněte po vánočním stromečku 
v květináči. Ročně se v České republice totiž prodá přes milion řezaných vánočních stromků, které se po 
svátcích stávají odpadem u popelnic. Kdyby se jen 1% z nich prodalo jako stromek v květináči, ušetřilo 
by to život kolem 10 000 vánočních stromků ročně.
 Tenhle vánoční stromek si na jaře můžete vysadit třeba na zahradu nebo ho pěstovat v květináči 
na další Vánoce. Stromeček je však potřeba na Vánoce dobře připravit, a to nejen tím, že jej ozdobíte. 
Rychlý přechod do vytopených prostor vašich bytů by mohl pro stromek znamenat velký šok. Přechod 
by měl být postupný, což znamená umístit stromek nejprve do chladnějších a světlejších prostor (např. 
na chodbu nebo na balkon). Zde by měl vánoční stromeček 
zůstat zhruba tři až čtyři dny. Pak jej můžete přemístit do bytu 
bez obav, že vám opadá. Stromek nikdy nesmí být v bytě déle 
než dva týdny, jinak zazimovaný stromeček začne rašit a vy už ho 
pak nemůžete vrátit na balkon ani zahradu, protože by namrznul 
a uschnul. Pokud už stromek začal rašit, můžete se pokusit jej 
ještě zachránit tím, že ho necháte přes zimu ve studeném sklepě 
a až po zimě povolí mrazy, dáte jen ven. Od jara je potom třeba 
stromek často zalévat a rosit. 
 Pro pěstování v květináčích je vhodná např. borovice černá, 
smrk pichlavý nebo jedle bělokorá. Ta je také původním zdejším 
druhem – dnes ji však v lesích kvůli vysoušení krajiny i průmys-
lovým imisím uvidíte jen zřídka. Pokud byste se rozhodli vysadit 
svůj stromek po Vánocích přímo do lesa, poraďte se raději s les-
níkem, abyste vybrali pro stromek skutečně vhodné místo.
 Hezké vánoční svátky s živým stromkem, který vám bude 
přinášet radost i v novém roce 
přeje Ekoporadna České Švýcarsko.

(Eva Podhorská, České Švýcarsko o. p. s.)

RUBRIKA: 
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně a osobně, buď přímo v Komunitním cen-
tru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si můžete vyzvednout osobně 
v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek na adrese www.krasnalipa.cz/kccs. For-
mulář získáte také na emailové adrese bohacova@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo paní 
Boháčové v Komunitním centru nebo zaslat na email bohacova@krasnalipa.cz. 
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchod-
ních společností, fi nanční 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.
Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete přijít se svými dotazy do komunitního centra (Masarykova 
4, Krásná Lípa)
Bezplatné konzultace: Pondělí   7.1.2008      17-18 hod.
                                                Pondělí 21.1.2008      17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 842.

Mám následující otázku. Jak má vypadat smlouva o půjčce v případě, že společník dává půjčku 

své společnosti. Jsou tam nějaká specifi ka? Hlavně mě zajímá jaký má být úrok, jesti může být 

bezúročná, a splatnost.

Jde o standardní smlouvu o půjčce. Z daňového hlediska je nutno mít na paměti ust. § 25 odst. 1 písm. 
w/ zákona o daních z příjmů hovořící o tom, který úrok nelze zahrnout do nákladů společnosti.  
Z hlediska dohody o úroku za půjčku platí ust. § 23 odst 7 zákona o daních z příjmů, z něhož obecně 
vyjímám, že společník společnosti založené dle českého práva s bydlištěm na území ČR může sjednat i 
bezúročnou půjčku, kterou poskytuje této „své“ společnosti. 
Pro řešení konkrétního případu však prostudujte celé toto ustanovení a tam uvedené  výjimky.  

I splatnost půjčky může být dlouhá, považoval bych však za příčící se dobrým mravům a tudíž 

neplatné ustanovení smlouvy, kdy by splatnost půjčky přesahovala aktivní věk společníka (např. 

splatnost sto let).

Jako zvláštní specifi kum bych osobně doporučoval uvést přímo do smlouvy, kde společník na 

půjčku vzal, tedy z jakých prostředků může půjčku hradit. Nic takového sice není předpisem 

výslovně předepsáno, ale lépe se Vám pak bude reagovat na možné náznaky, že se vlastně jedná 

o černé tržby, o peníze neoprávněně nabyté či nezdaněné a podobně. 

AŽ 5000 KČ MĚSÍČNĚ

 BEZ PRÁCE!
Nechte vydělávat své auto, dům či plot. Udělejte 
z nich reklamní plochy.                         

 Volejte kdykoliv 411 411 455.

Restaurace ZELENÝ STROM

nabízí  rozvoz obědů
cena 39,- Kč

objednávky na telefonu:
606 851 978

1x účetní   
(praxe v oboru znalost podvojného účetnictví)

1x konstruktér 
(praxe min. 3 roky, programování v CAD, programování 3D výhodou)

1x vedoucí kooperací  
(uživatelsky CAD)

1x obchodního zástupce 
(řidičský průkaz sk. B)

www.eurometalgroup.cz

Vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:

Nástup možný ihned!
Informace na tel.: 412 383 821 (p. Schejbal)
nebo osobní odd. 777 167 764 (pí. Březáková)

EUROMETALGROUP s.r.o.
Strádalova 313, Krásná Lípa 407 46
Telefon: 412 384 091
E-mail: info@eurometalgroup.cz



strana 518. prosinec 2007

Velkou odměnu
obdrží od Čechie-Böhmerland Clubu ten, kdo 
umožní zkopírovat fotografi e z interiéru prv-
ní dílny Albina Huga Liebische v Krásné Lípě. 
Tyto snímky měly být údajně před lety k vidě-
ní v rámci výstavy k dějinám Krásné Lípy pořá-
dané krásnolipským agitačním střediskem. 
Dle hodnověrných informací byly fotografi e 
přefotografovány z nějakého ilustrovaného 
časopisu (prospektu?), který vlastnila nezná-
má rodačka.
Čechie-Böhmerland Club chystá k desátému 
srazu majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland 
v roce 2008 drobnou publikaci, v níž by se 
měly objevit dosud nepublikované dokumen-
ty k dějinám výroby nejdelšího sériově vyrá-
běného motocyklu světa. Hledané fotografi e 
by byly její největší ozdobou.
Máte-li doma i jiné dokumenty spojené 
s motocykly Čechie-Böhmerland a počátky 
motorismu na Šluknovsku (rodinné fotografi e 
s motocykly, prospekty, výkresy atp.), ozvěte 
se prosím na telefonní číslo 775 191 365. 
Za ochotu předem děkuje Jan Němec, jedna-
tel klubu

Dne 20. listopadu 2007 navždy dotlouklo srdce zaklá-
dajícího člena Čechie-Böhmerland Clubu pana Oldři-
cha Šandy z Brna. Všichni, kdo jste tohoto bodrého 
a humorem kypícího muže znali, mu prosím věnujte 
vzpomínku.

RŮZNÉ
Nové služby na radnici
Město Krásná Lípa se zapojilo do projektu 
Ministerstva vnitra Czech POINT, který umož-
ní, že počínaje 1. lednem příštího roku budou 
občané moci získat na Městském úřadu 
v Krásné Lípě ověřené výstupy z Obchodního 
rejstříku, Živnostenského rejstříku a z Katast-
ru nemovitostí. Odpadne tedy dojíždění pro 
výpisy za úřady do Rumburku či případná 
poštovní korespondence s příslušnými úřady. 
V průběhu příštího roku bude služba rozšířena 
i o vydávání výpisů z Rejstříku trestů. S žádost-
mi či s dotazy se můžete obracet na Matriční 
úřad – p. Boženu Koubskou.
Ověřené výstupy z uvedených registrů budou 
vydávány pouze v úřední dny, tedy v pondělí, 
ve středu a v pátek.
Věřme, že uvedený systém se bude dále roz-
víjet a postupně umožní nabídnout občanům 
další služby. Bohužel již mnoho let od politiků 
slyšíme dokola pouze heslo – úřady budou 
obíhat data ne občan. Realitu však zná každý 
z osobních zkušeností. Zatím obíháme my.

(J.Kolář)

UPOZORNĚNÍ
MěÚ Krásná Lípa upozorňuje občany na 
poslední možnost úhrady plateb městu Krásná 
Lípa v roce 2007.
Pokladní hodiny: 
Po,Stř    8:00 - 11:30      12:00-17:00
Út,Čt     8:00 - 11:30      12:00-14:30
Pá          8:00 - 11:30         
Ve čtvrtek 27.12.2007 a v pátek 28. 12. 2007 
bude pokladna otevřena.
V pondělí 31.12.2007 bude pokladna 
uzavřena.
Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2007 – 
1. 1. 2008 uzavřen!
MěÚ Krásná Lípa Vám všem přeje poklidné 
prožití vánočních svátků a mnoho osobních i 
pracovních úspěchů v roce 2008.

očima pamětníka

Město poděkovalo svým spolkům za 
jejich činnost
I v roce 2007 byly téměř všechny zájmové 
organizace, které v Krásné Lípě působí, pravi-
delně „v akci“ a podílely se na společenském 
životě města. Za tuto jejich iniciativu jim vede-
ní krásnolipské radnice první prosincové úterý 
vyslovilo díky. Starosta města Zbyněk Linhart 
všem organizacím a jejich členům poděkoval 
za práci, kterou pro město, jeho obyvatele i 
návštěvníky odvedli. „Jde o každoroční podě-
kování za jejich celoroční aktivní činnost ve 
městě a pořádání akcí, které svým významem 
stále častěji překračují hranice města,“ řekl.
Zástupci oceněných organizací ocenili, že 
kromě přímé fi nanční podpory krásnolipská 
radnice svým zájmovým spolkům a kroužkům 
umožňuje bezplatné využívání městských 
zařízení. Podle starosty Linharta tato nepří-
má forma podpory města přesahuje jeden 

Na Sněžné se točí fi lm
Produkční společnost Location service vyti-
povala prostředí okolo kostela a fary na Sněž-
né pro natáčení exteriérů v připravovaném 
celovečerním fi lmu s pracovním názvem „The 
Leader“. Jde o projekt podle stejnojmenného 
románu Bernarda Schlinka, který pojednává 
o vyrovnání se s 2. světovou válkou a jejími 
zločiny.
Natáčení zimních záběrů probíhá pávě v těch-
to dnech, na jaře by se pak měli fi lmaři opět 
vrátit.

(J.Kolář)

Nová publikace o historii Krásné Lípy
Ještě úplnou novotou voní právě vydaná pub-
likace Stanislava Strašila – Krásná Lípa očima 
pamětníka. 
Svižně napsaná knížečka o nedávné histo-
rii Krásné Lípy, doplněná dvěma desítkami 
historických obrázků přinese mnohým z nás 
nové a zajímavé informace o místě, kde žije-
me. U některých vyvolá zapadlé vzpomínky, 
jiné možná vyprovokuje k polemice. K tomu 
sám autor říká: „Toto zavzpomínání na něk-
terá období historie našeho města nemá být 
konečným a jediným správným názorem na 
to, co se tady ve zmíněných obdobích odehrá-
valo. Je to jen součást poznání tématu, které 
zajímá mnohé“.
Brožuru vydalo města Krásná Lípa, k dostání je 
na radnici a v Domě Českého Švýcarska.

(J.Kolář)

milion korun ročně. Ročně také město mezi 
své zájmové organizace rozděluje dvě stě 
tisíc korun na dotacích, polovina z toho je na 
oddílovou činnost a polovina na akce, čtyřicet 
tisíc si město ponechává jako rezervu, kterou 
podpoří mimořádné akce, jež se během roku 
konají.

(vik) 
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POZVÁNKY NA AKCE KONCE 
ROKU 2008 V KRÁSNÉ LÍPĚ

PŮLNOČNÍ MŠE. V neděli 24.12 ve 22:00 jste 
zváni na půlnoční mši do kostele sv. Marie 
Magdaleny v Krásné Lípě. 

VÁNOČNÍ KONCERT SOLIDEA. 
V úterý 25. prosince od 18:00 můžete v kos-
tele sv. M. Magdalény v Krásné Lípě navštívit 
vánoční koncert instrumentálně-vokálního 
souboru SoliDeo.
TANEČNÍ ZÁBAVA. V sobotu 29. prosince od 
15:00 se mohou krásnolipští důchodci pobavit 
na taneční zábavě pro důchodce při tradiční 
oblíbené dechové hudbě skupiny PELETON. 

Akce se koná v kulturním domě.
POJĎME SPOLEČNĚ S TURISTY OSLAVIT 
KONEC ROKU
ŠTĚPÁNSKÝ TAJNÝ VÝLET. 26.12. se krás-
nolipští turisté a jejich příznivci vydají na 
tradiční Štěpánský pochod. Vychází se v 9:00 
hodin z náměstí, připravena je trasa dlouhá 10 
kilometrů.
POSLEDNÍ POCHOD ROKU 2007. V sobo-
tu 29.12 se turisté vydají na poslední letošní 
pochod. Připraveny jsou trasy od 10 do 60 
kilometrů a v závěru je připraveno společné 
posezení v Doubicích. Více informací p. Peter-
ka a p. Suchý.
VÝSTUP NA KLÍČ. Poslední den v roce (31.12.) 
krásnolipští turisté vystoupí na Klíč v Lužic-
kých horách.
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA VLČÍ HORU. 
1. ledna 2007 jsou všichni příznivci turistiky 
zváni na Novoroční výstup na rozhlednu na 
Vlčí hoře. Šestadvacátý novoroční výšlap na 
Vlčí horu je dlouhý 12 km a je součástí celo-
státní akce nazvané „Novoroční čtyřlístek“, 
který přispívá na konto Světlušky.

NESEM VÁM NOVINYZ VLČÍ HORY
Občanské sdružení Vlčí Hora si Vás dovo-
luje pozvat na letošní štědrovečerní setká-
ní! Sraz je u studánky Veronika v pondělí 
24.12. v 16:45. Cestu ke studánce Vám 
zpříjemní světlušky se svými lucerničkami, 
které budou svítit na cestu od rybníka za 
vlčíhorskou čajovnou. Společně s dětským 
sborem si pak budete moci zapívat tradič-
ní vánoční koledy.

Samojedi Z měsíčního světla v Krás-
né Lípě
V sobotu 5. 1. 2007 od 13 hodin Vás zve-
me do městského parku na představení 
psího spřežení samojedů a jejich psovoda 
Z měsíčního Světla.
- ukázky vedení psího spřežení
- povídání o životě musherů a o samoje-
dech
- soutěže pro dětí
- jízda dětí na psím spřežení
- drobné občerstvení
převlečte se za kovboje, zlatokopy a dob-
rodruhy z Aljašky a přijďte se pobavit.
http://samojedi.webz.cz/
Prosíme, abyste své psy nechali tento-
krát doma!
Pořadatel akce –Komunitní centrum ČŠ, 
město Krásná Lípa, kulturní komise a ČSOP 
Tilia.

 Jdi na nový rok na výlet, pozvi někoho 
ze svého okolí, poznej kus přírody a přispěj 
potřebným. Podle těchto dobrých skutků, kte-
ré by měl, podle turistů, každý z nás na Nový 
rok vykonat se již několik let chovají krásnolip-
ští turisté.
 Stejně jako v minulosti i tentokrát členové 
Klubu českých turistů  z Krásné Lípy a jejich 
příznivci svůj novoroční výstup na rozhled-
nu na Vlčí hoře podřídí akci zvané Novoroční 

Novoroční výstup na Vlčí horu 

provází dobré skutky
čtyřlístek. Ten pořádají společně s nadačním 
fondem Českého rozhlasu Světluška, jenž 
pomáhá především nevidomým dětem a 
lidem s těžkým zrakovým nebo kombinova-
ným postižením. „Vstupné, které na Nový rok 
na rozhledně vybíráme pošleme na Konto 
Světlušky a každý, kdo přispěl na dobrou věc 
získá čtyřlístek,“ zve předseda krásnolipských 
turistů Václav Hieke

(vik)

Pokud si plánujete do nového roku předse-
vzetí, že se konečně naučíte hrát mariáš, máte 
skvělou příležitost. Komunitní centrum otevře 
v lednu příštího roku krátkodobý kurs, kde se 
zájemci bez ohledu na věk seznámí se základy 
této typicky české karetní hry, která sice vznik-
la ve Francii, ale tam se neujala. 
Jeden z bývalých ministrů školství o mariá-
ši napsal: „ Mariáš mne naučil umět prohrát, 
umět se s prohrou smířit a nenechat se jí 
otrávit. Dobrý mariášník nepodléhá životním 
depresím. V mariáši je to jako v životě. Nesta-
čí jen snaha, znalost a umění, je nutno mít i 
trochu štěstí. Ale i na neštěstí se člověk nesmí 
zlobit. Ví, že štěstí je vrtkavé, že někdy karta 
nejde, ale, že to netrvá nikdy věčně – stejně 
jako v životě. Ví i to, že štěstí samo nestačí, že 
je nutno znát, umět, být pozorný a optimálně 
kombinovat odvahu s rozvahou. Navíc se vel-
mi brzy pozná,  hraje-li někdo falešně. S ním 
si pak nikdo ke stolu nesedne. Mariáš se hraje 
jen poctivě. Proto si myslím – nekamenujte 
mariášníky!“
Pokud jste se již rozhodli, že kurs mariáše 
absolvujete, sledujte příští číslo Vikýře.

(ms)

V mariáši je to jako v 

životě

PLESOVÁ SEZÓNA ROKU 2008 V KRÁSNÉ LÍPĚ

12.1.2008 Reprezentační ples města v kulturním domě Krásná Lípa 
25.1.2008   Ples školy v kulturním domě Krásná Lípa
15.2.2008   Ples SNPČŠ v kulturním domě Krásná Lípa
22.2.2008   Sportovní karneval v kulturním domě Krásná Lípa
08.3.2008   Ples Nobilis Tilia v kulturním domě Krásná Lípa
15.3.2008   Společenský ples příznivců kultury na Šluknovsku v kulturní domě
  Staré Křečany
21.3.2008   Jarní květinový bál v kulturním domě Krásná Lípa
15.3.2008  Dětský karneval - město
16.3.2008  Dětský karneval - Čačipen
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 O tom, že když dva dělají totéž, nemusí 
to  být nakonec vždy totéž, se máme možnost 
občas přesvědčit každý. Momentálně nás o 
pravdivosti této otřepané fráze přesvědčuje 
dění okolo záměrů různých investorů v oblasti 
tzv. ekologické energetiky, kteří se teď na rad-
nici obrací s posvěcením svých záměrů.
 To, že zákony naší republiky nedávají obci 
(potažmo občanům, resp. jejich demokratic-
ky zvoleným zástupcům) mnoho šancí  jak se 
do rozhodování o takto závažných investicích 
zapojit, je vážný problém. Selský rozum by 
předpokládal, že především lidé a jejich volení 
zástupci, kteří v dané lokalitě žijí a koneckon-
ců jim vlastnicky do značné míry i patří, jsou ti 
hlavní, kteří mají k takto významným zásahům 
do ní co říct. Není tomu tak. 
 Systém je nastaven byrokraticky na získá-
vání různých razítek a vyjádření, kde hlas z mís-
ta (zastoupen razítkem v ruce starosty) je jen 
jedním z mnoha faktorů.
 Přesto i v takto nastaveném prostředí se dá 

postupovat různě.
 A tak je tu na jedné straně investor, který na 
radnici přichází, až když má již všechna potřeb-
ná razítka po kupě a potřebuje již jen to od 
obce. Dopředu toho pro jistotu nic moc neří-
ká, snad pouze to, že ekologicky rekonstruuje 
kotelnu, ale pomlčí, že v podstatě staví elektrár-
nu. V tabulkách, kterými podkládá své záměry 
srovnává nesrovnatelné. Pak pln údivu, že to 
razítko se ještě neotisklo kam mělo, obchá-
zí jednotlivce či organizace a pod příslibem 
fi nančních podpor se snaží vytvořit na radnici 
jakýsi tlak. A je na rozumné úvaze každého, zda 
ideálním komunikačním prostředkem v tak-
to důležité záležitosti jsou poštovní schránky, 
kam se naplive na ty, kteří si jen dovolili říci svůj 
názor .
 Pak jsou tu investoři jiné kategorie. Jejich 
první návštěvě předchází dopis s nabídkou 
spolupráce. S vědomím, že jejich záměr –  zde 
větrné elektrárny, mohou být chápány jako 
problém – i když v tomto případě především 

Když dva dělají totéž…

Větrné elektrárny na území našeho města

 Rok diskutované téma dostalo konkrétní 
výsledek. Zastupitelstvo města projednávalo 
v průběhu zhruba jednoho roku několik nabí-
dek na realizaci větrných elektráren v katastru 
města. Několik investory navržených lokalit 
nebylo schváleno. V létě zastupitelstvo vymezi-
lo jedno jediné místo a to směrem na Rumburk 
po pravé straně před Zátiším. To proto, že je to 

65. Elektrárna - nesouhlas 
Usnesení ZM č. 7 – 65/2007 
Členové ZM se opakovaně seznámili se zámě-
rem a projektem fi rmy Komaxo, s. r. o., Kolín, 
Environmentální rekonstrukce kotelny, resp. 
výstavby elektrárny v centru Krásné Lípy a 
vyslovují zásadní nesouhlas s realizací.
ZM konstatuje, že projekt výstavby elektrárny 
v centru města je v rozporu s územním plá-
nem a jeho podkladovými materiály, s doku-
menty schválenými orgány obce a s obecnými 
požadavky vymístění průmyslových provozů 
poškozujících životní prostředí z centra města.
ZM neschvaluje záměr výstavby elektrárny 
resp. environmentální rekonstrukce kotelny ve 
městě. 
ZM nedává souhlas s pracemi na svých pozem-
cích a ukládání sítí a dalších zařízení souvisejí-
cích přímo či nepřímo s výstavbou elektrárny.

66. Elektrárna - výzva 
Usnesení ZM č. 7 – 66/2007
ZM vyzývá regionální uskupení Strany zele-
ných, aby se obrátila na svého předsedu a 
ministra životního prostředí s žádostí o maxi-
mální snahu zabránit umístění elektrárny v 
Krásné Lípě do přírodně exponovaného území 
státem chráněných velkoplošných oblastí na 
Krásnolipsku - CHKO Lužické hory, CHKO Lab-
ské pískovce, Národní park České Švýcarsko, 
soustava Natura 2000, přírodní rezervace. 

67. Elektrárna - uložení úkolů 
Usnesení ZM č. 7 – 67/2007 
ZM ukládá RM, všem představitelům města a 
pracovníkům MěÚ, aby v obecním zájmu činili 
opatření směřující k zamezení výstavby elekt-
rárny v centru Krásné Lípy. Jakékoliv vyjádření 
vydané v rozporu s přijatými usneseními ZM 

Zastupitelstvo města Krásná Lípa opakovaně projednávalo 

problematiku záměru vystavět elektrárnu v centru města a na svém 

posledním zasedání dne 13. 12. 2007 přijalo za přítomnosti všech 

21 svých členů jednohlasně následující usnesení.

příp. RM považuje ZM jako nejvyšší orgán obce 
od samého počátku za neplatné.  

68. Elektrárna - právní pomoc 
Usnesení ZM č. 7 – 68/2007 
ZM schvaluje případnou právní výpomoc a 
morální podporu těm, kteří se angažují pro-
ti záměru výstavby elektrárny v Krásné Lípě a 
kterým bylo či bude v této souvislosti vyhrožo-
váno. 

69. Elektrárna - informace 
Usnesení ZM č. 7 – 69/2007 
ZM bere na vědomí informace a podklady sou-
visející s přípravou projektu Environmentální 
rekonstrukce kotelny a schvaluje dosavadní 
postup rady města, starosty města a pracovní-
ků městského úřadu. 

estetický, nabízí hned v úvodu partnerství či 
fi nanční a jiné  kompenzace. Nikoli jednotliv-
cům jaksi pokoutně, ale transparentně měs-
tu, přímo na jednání zastupitelstva. Tam jsou 
postupně usměrňováni se svou investicí do 
oblasti města, kde by jejich záměr vadil mini-
málně a oni – divme se – vše respektují. Nabíd-
ka jejich kompenzací městu, jako správci nikoli 
vlastníku území, se pohybují v řádech statisíců 
(spíše půl miliónů) ročně. To vše již zapracová-
no v návrzích smluv, ne jen pouze kdesi vykři-
kováno. A to celou cestu za razítky mají teprve 
před sebou
 Před radnicí a zastupiteli jsou zásadní a 
těžká rozhodnutí, která ovlivní životní prostře-
dí i tvář města na  dlouhá léta dopředu. A ta se 
nesmí dělat pod tlakem a zbrkle – je tu řada 
poučných příkladů z let před rokem 1994, se 
kterými se vypořádáváme dodnes.

(J. Kolář)

plocha nejvzdálenější od té nejcennější krajiny, 
tam, kde jsou dvě vedení vysokého napětí, blíz-
ko elektrické rozvodny pro Šluknovsko a přes 
les od průmyslové zóny Rumburk. 
 Na posledním zasedání byla přijata nabíd-
ka fi rmy REN Power CZ, a.s., která jako základ 
pro další jednání navrhla smlouvu o spolupráci, 
kde se mj. zavazuje zaplatit obratem po pod-

pisu sto tisíc korun městu, sto až dvě stě tisíc 
po spuštění „větrníků“ a pak 520 až 1 120 tis.Kč 
ročně po zprovoznění této větrné farmičky a to 
v závislosti na počtu a velikosti větrníků. Těch 
by mohlo být 4 až 7. Na přípravu a realizaci má 
fi rma maximálně pět let.     

Z.L.
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INFORMACE Z TOVÁRNY – DOMU VOLNÉHO ČASU

Bližší informace Zuzana Fryčová - Zuzana Fryčová, ředitelka Relax Krásná Lípa p.o., 
tel. 777332215, e-mail: tovarna@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz

„Někdo je za dveřmi…“
              „O chamtivém Rambouskovi“ 

divadelní komedie se zpěvem a kytarou pro dospělé 
v podání herce jednoho divadla ÚSMĚW, 

Vojtěcha Kuthana. Mládeži do 15 let nepřístupno.

Kdy?   Středa 19.12.2007 od 19:00      
Kde?                V prostoru Baru 

Vstupné?           50Kč/osoba 
Rezervace možné na tel. 777 33 22 15.

Prodej vstupenek u obsluhy v baru Továrna. 

Silvestrovská 
oldies party 70.-80. léta 

v dobových kostýmech !!!
Čeká Vás:
Vynikající minutková večeře pro každého !!!
Občerstvení  v rámci celého dalšího  programu !!!
Celý večer hudba s vyhlášeným DJ – Oldies !!!
Losování vstupenek s výhrami !!!
Silvestrovské překvapení !!!
Slavnostní přivítání nového roku s Římskými svícemi !!!
Láhev sektu !!!
Zábava do ranních hodin !!!

Kdy?    Pondělí 31.12.2007 od 19ti hod      

Kde?                             v prostoru Baru  
Vstupné? 450 Kč/osoba v dobovém kostýmu

 

Rezervace možné na tel. 777 33 22 15.

Prodej vstupenek u obsluhy v  Baru - Továrna.

Oznámení 
Ve dnech 21.12. -3.1.2008 bude celý objekt Továrny 

– Domu volného času uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Dne 5.12.2007 se v Továrně konala první 
mikulášská nadílka. Myslím, že se velmi vyda-
řila. Bylo moc hezké pozorovat rozzářené oči 
dětí, které se programu účastnily těšíce se na 
sladkou odměnu. Za své  výkony byly oceně-
ny hodnotnými balíčky od společnosti 
Opavia. Odměna byla opravdu bohatá a nad-
šené děti dostaly nejen něco dobrého na zub, 
ale i hodnotné  dárečky, které jim udělaly veli-
kou radost a budou  i dobrou pomůckou ve 
škole.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat společ-
nosti Opavia , paní Doleželové  a Mihokové, 
které nám vše  zařídily formou sponzorského 
daru. 
Velký dík patří také dobrovolníkům -  Mikulá-
šovi – M. Bláhovi , Čertovi  - J. Solarovi, Andíl-
kovi – I. Caklové za vynikající organizaci, které 
se ujali s maximální zodpovědností . Obdi-
vuhodné bylo věnování se dětem během 
programu. Každý z nich byl opravdu na svém 
místě, celá akce byla s velkým kreativním 
nádechem. Mikuláši, Čerte, Andílku, děkuje-
me, že se díky Vám v naší Továrně děti cítily 
příjemně, bylo veselo a kolik padlo úsměvů? 
To bychom se snad ani nedopočítali..

(Z.Fryčová)

Mikuláš v Továrně 

zásluhou Opavia!!!
Dne 11.12.2007 nám všem zpříjemnila před-
vánoční čas Yvonne  Přenosilová.  Beseda 
s volným tématem se velmi vydařila, všichni se 
dobře bavili.  Bylo velmi poutavé poslouchat 
zážitky známe osobnosti. Napínavé a poho-
dové vyprávění střídal upřímný smích nejen 
vyprávějící, ale také všech účastníků na této 
akci a k úplnému vytvoření skvělé atmosféry 
přispěla neméně Továrna svou vánočně ladě-
nou výzdobou  s vynikajícím cukrovím, které 
bylo pro hosty připraveno zdarma. 
Velké díky patří sponzorovi, jenž z poloviny zafi -
nancoval  tento program. Jedná se o pražskou 
společnost Truman Burbank  spol. s. r. o. , která 

Yvonne poctila Továrnu svým podpisem

se věnuje vývinu přepravních produktů, v 
čele s jednatelem p. Pavlem Kaškem.

(zf)

Jelikož se nám kvapem blíží Vánoce, které jsou 
jen krůček od nového roku 2008, chtěla bych 
popřát jménem svým a všech zaměstnanců 
Továrny  našim stálým i novým zákazníkům 
hodně zdraví, lásky a spokojenosti v nadcháze-
jícím roce, aby každý z Vás dosáhl svého cíle a 
byl tak šťastný, jak jen si přeje. Doufám, že se 
k nám budete stále rádi vracet, vážíme si Vás.
Další poděkování a přání všeho nejlepšího pat-
ří právě zaměstnancům Továrny za jejich dobře 
odvedenou práci v tomto roce , soudržnost, 
kolektivnost a loajalitu, kterou nespočetně-
krát projevili.  Děkuji také Technickým službám 
města Krásná Lípa, které nám ochotně  pomoh-
ly, kdykoliv jsme potřebovali.  Mé poslední díky, 
avšak stejně cenné, patří Městskému úřadu v 
Krásné Lípě za podporu naší příspěvkové orga-
nizace Relax  všemi možnými formami,  kterých 
se nám dostalo. 

(Z.Fryčová)

Poděkování a přání  - PF 2008
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 Pro všechny, kteří mají rádi předvánoční 
čas, uspořádala naše základní škola společ-
ně s oběma mateřskými školkami již druhé 
adventní trhy. Na základě loňské zkušenosti 
jsme se poučili a vyrobili pro Vás to, co máte 
rádi: vánoční přáníčka, obrázky, svícny, polštář-
ky, kalendáře, ozdoby na stromeček, adventní 
věnce, svíčky a mnoho jiných krásných věcí.  
Všechno pro vás vyrobily naše děti, kterým se 
to opravdu moc povedlo. I přes nedostatek 
sněhu jsme se nenechali otrávit a pod ozdo-
beným stromečkem s tóny koled vychutnávali 
adventní atmosféru. Velký dík patří dětskému 
folklórnímu souboru Křiničánek, který během 
celého dne krásně a s úsměvem tančil a zpíval 
- déšť – nedéšť. Všem, kdo jste nás přišli podpo-
řit, děkujeme.

(lh)

Advent v Krásné Lípě tradičně 
zahájila škola

Adventní trhy – nová tradice města?
 První adventní neděli se v Krásné Lípě 
konaly historicky první staročeské advent-
ní trhy, které v časném podvečeru ukonči-
lo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Nastolenou atmosféru Vánoc nenarušilo ani 
deštivé počasí, které trhy provázelo. Komorní 
prostranství před Továrnou – domem volného 
času - bylo plné lidí, pro které bylo připrave-
no šestadvacet stánků s tradičními vánočními 
dekoracemi a zbožím. V drtivé většině jej však 
nevyráběli řemeslníci a umělci, jak bývá zvy-
kem. Převládaly tu stánky s vánočním zbožím, 
které vyráběli klienti například krásnolipské-
ho komunitního centrum, ústavu sociální 
péče, základní a mateřské školy, klubu turistů 
či šluknovského Teen chalenge. Lidé tak koupí 
jejich výrobků přispívali na jejich další činnost. 

Mikulášská nadílka ve škole
Jako každý rok zavítal 5. prosince na naši ško-
lu Mikuláš spolu se svými pomocníky- čerty a 
anděly. Jak už to bývá, hodné děti odměňoval 
a zlobivé napravoval. Nevěřili byste, kolik těch 
zlobivců máme. Někdo se smál, jiný plakal, 
někdo sliboval nápravu a jiný hrůzou neřekl 
ani slovo. Program si pro ty nejmenší připravili 
žáci z 9. ročníku a sladkou odměnu napekly 
paní kuchařky ze školní jídelny.                      (lh)

 Občanské romské sdružení „Čačipen“ 
v Krásné Lípě 6.12.2007 v kulturním domě 
pořádalo Mikulášskou nadílku. Vystupoval 
taneční soubor Amare čave a skupina Čačipen. 
Účast byla velká, dětí zpívaly a recitovaly bás-
ně a Mikuláš s andělem a čertem za odměnu 
nadělovali balíčky.   
 Byla také dětská tombola, dětí vyhrávaly 
různé hračky a sladkosti.    
 RS. Čačipen touto cestou poděkovalo všem 
místním Romům, kteří se zapojili a spolu fi nan-
covali tuto akci. 
 Také všem sponzorům, Město Kr. Lípa, 
Nadace Euronisa, Oční optika Jany Hrdličkové 
Rumburk, Cenové Bomby Jany Behunové, Besa 
s.r.o Kr. Lípa, Potraviny Moniky Hejdukové Hor-
ní Podluží, Zastavárna – Bazar Stanislav Hlaváč 
Varnsdorf, Rubin Glas Chřibská, Lékárna u Sovy 
Rumburk, Čepro a.s Marek Pilch Varnsdorf, 
Komunitní centrum Českého Švýcarska patří 
dík.  
Poděkováni: Terénní sociální pracovnici slečně 
Marcele Surmajové za spolu práci včetně spon-
zorského daru, také vedoucí kulturního domu 
paní Nadě Semelkové za velmi dobrou spolu-
práci za celý rok 2007. Oběma patří velký dík.

(Předseda sdružení : Ferenc Robert)

Romská mikulášská 

Atmosféru Vánoc pak podtrhla jak vůně svařá-
ku, který se navíc rozdával zdarma, tak i lidová 
muzika Lužičanu či vystoupení dětí z Křiničán-
ku nebo vánoční příběh dětí z Varnsdorfu. 
„Smyslem této akce nebylo za každou cenu 
dělat program, ale aby se obyvatelé města 
dokázali jen tak sejít u stromečku, popovídat 
a zpříjemnit si předvánoční čas,“ zdůraznila 
jedna z organizátorek trhů Naďa Semelková. A 
protože ohlasy byly příznivé, pravděpodobně 
se můžeme těšit na další pěknou tradici.
 Trhy v pozdním odpoledni pak ukončilo 
rozsvícení vánočního stromu, který mimocho-
dem pomáhal zasadit sám prezident ČR Václav 
Klaus. První staročeské adventní trhy v Krásné 
Lípě pořádala kulturní komise města.

(vik)

Lužičan oslavil 
kulaté výročí

 20 let Lužičanu se slavilo 24.11.2007 v 
kulturním domě. Na oslavu se sešlo kolem 
šedesáti bývalých členů.Poblahopřát přišel i 
pan starosta Zbyněk Linhart s ředitelkou školy 
Ivanou Preyovou a vedoucí folklorních sou-
borů Dykyta a Křiničánek, kteří ovšem byli 
také kdysi členy Lužičanu. Atmosféra celého 
večera byla úžasná, pojali jsme ji netradičně 
- ne koncertem nynějších členů, ale zatančili a 
zazpívali jsme si všichni společně a zavzpomí-
nali si při promítání sestřihů z mnoha akcí.
 Soubor by chtěl poděkovat všem svým 
dlouholetým divákům a příznivcům za pod-
poru.Bude se snažit dál ve městě organizovat 
akce jako Masopust, Velikonoční obchůz-
ku, Stavění a kácení máje, Posvícení , Lidové 
vánoce a v neposlední řadě Mezinárodní folk-
lorní festival Tolštejnského panství.
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Pojďme spolu do 
Betléma.......

 Vánoční čas jsme si ve škole i školce krásně 
slavnostně zahájili adventními trhy a pak už  
se jen všechny dětičky mohly těšit na to nej-
hezčí, čekání na Ježíška.
 V mateřské školce chodí Ježíšek mno-
hem dříve, aby dětem přinesl hračky, s kte-
rými si potom mohou hrát. Nejdříve jsme se 
však museli na vánoční nadělování připravit 
– vyzdobit si školku, uvítat Mikuláše a upřím-
ně si spočítat všechny své hříchy, zazpívat 
babičkám a dědečkům v Palmovce…Zkrátka, 
čekalo nás hodně práce, ale co udělat, aby se 
nám nakonec nevytratil duch vánoc?
 V dnešní uspěchané době se mnoho lidí 
ani nepozastaví nad vlastním smyslem těchto 
svátků. A tak jsme si ve školce řekli, že trochu 
osvěžíme staré tradice a vrátíme lesk něče-
mu, pro tento čas, tak nezbytnému a nepo-
stradatelnému, jako je Betlém a jeho příběh.  
Děti často nevědí o čem se mluví a také zpívá 
v koledách a tak nás napadlo, že si s pomo-
cí rodičů vytvoříme náš společný Betlém a 
dětem převyprávíme zjednodušený příběh.....
Nápad jsme se jali hned zrealizovat a na rodiče 
dětí čekal nelehký úkol. Každý  dostal losem 
přidělenou jednu betlémskou postavičku a 
mohl začít vyrábět.
 Samotný Betlém jsme svěřili do rukou 
odborníka, jakým bezpochyby pan Vais je, 
a který se do díla pustil s takovým zápalem, 
že nám jeho nádherou doslova vyrazil dech. 
Myslím, že se po mnoho večerů místo televize 
v hodně domácnostech listovalo starými kni-
hami pro inspiraci a tím zároveň oprašovala 
v myslích daleká minulost.....V tvoření jsme 
dali rodičům volnou ruku – mohli využít sád-
ru, samotvrdnoucí hmotu, dřevo, plast i sklo, 
zkrátka – fantazii se meze nekladly...
 Mnozí rodiče lomili rukama – cože jste si 
to na nás vymysleli, ale my učitelky jsme byly 
všechny neochvějně přesvědčeny, po mnoha 
dobrých zkušenostech se spoluprací a šikov-
ností rodičů našich dětí, že se dílo podaří. 
Nejen, že se podařilo, ale předčilo naše oče-
kávání!! Pomalu ale jistě se začal zhmotňovat 
krásný, staročeský Betlém, který si v ničem 
nezadal s profesionálním dílem.
 V úterý 11.12. jsme se pak všichni sešli, 
abychom u dobrého cukrovíčka, za milého 
doprovodu vánoční hudby, s nadělenými dár-
ky pro děti pod stromečkem dali svůj Betlém
konečně dohromady...Moc se povedl a v 
tvářích rodičů jsme si určitě stačili všimnout 
hrdosti nad tím, jak své dílo zvládli a také jsme 
všichni prožili nepomíjitelnou chvilku společ-
né lidské soudržnosti, pochopení a tolerance 
– tak jak by to mezi lidmi mělo být stále....
Rozloučili jsme se všichni hromadným zpě-
vem koled a vzájemně si popřáli klidné a šťast-
né Vánoce..
 A myslím, že budou, vždyť nad nimi bdí 
naše betlémská hvězda a kouzelný Betlém....
Pokud i Vy chcete spatřit toto unikátní dílko a 
pokochat se krásou všech fi gurek i samotné-
ho Betléma, budete mít možnost. Snad ho na 
náměstí v jedné výloze jistě nepřehlédnete a 
neprojdete bez povšimnutí.
 Tak za všechny dětičky a učitelky z MŠ Vám 
všem přejeme klidné vánoce a hodně svitu 
 od betlémské komety, co nosí jen samé dobré 
noviny v tom čase vánočním.........   

 (za kolektiv dětí a učitelek v MŠ Smetanova 
D.Lehoczká)

Tour de Feminin vkročil do další etapy
 Po úspěšném a jubilejním letošním roční-
ku světového poháru ženské cyklistiky „Tour 
de Feminin – o cenu Českého Švýcarska“ se 
jeho organizátoři připravují na ročník příští. 
„V roce 2007 měl náš závod důležité výročí, 
v okolí Krásné Lípy ženy a dívky letos jely již 
po dvacáté,“ řekl organizátor a ředitel závodu 
Jiří Vích, který stojí u „tour“ od jeho prvního 
ročníku. 

Sáňkovalo se, i když sněhu bylo poskrovnu
 Nešlo o žert, ale skutečnost. První prosin-
covou neděli se v Krásné Lípě skutečně sou-
těžilo ve sjezdu z kopce na čemkoliv. Na kopci 
zvaném Pavlák se skutečně sešlo asi padesát 
nadšenců a pustili se do soutěžení ve sjez-
du kopce na bobech, sáňkách a jeden borec 
kopec dokonce sjížděl na svázaných starých 
lyžích. „Stalo se tak doslova za pět minut dva-
náct, jinak se nám v letošním roce už sáňkyjá-
du  nepodařilo zrealizovat,“ oddechl si jeden 
z organizátorů akce Jaroslav Černý. Vysvětlil, 
že sjezd kopce zvaný Pavlák má v Krásné Lípě 
čtyřletou tradici, která ale v letošním roce 

byla málem přerušena. „Každoročně tuto akci 
pořádáme první sobotu v únoru, letošní mírná 
zima nám ale soutěžení dvakrát znemožnila. 
Proto jsme využili prvního sněhu této zimy 
a vyhlásili sáňkyjádu, abychom tradici přeci 
jen nemuseli přerušit,“ doplnil Jaroslav Černý. 
Hned ovšem zdůraznil, že ti, kteří nevěřili, že 
nejde o žert a raději nepřišli, budou mít šanci 
zasoutěžit si o dva měsíce později, první úno-
rovou sobotu roku 2008, kdy by se měla usku-
tečnit již pátá krásnolipská sáňkyjáda.

(vik)

V roce 2008 krásnolipský závod vstoupí do 
třetí desítky a i nad jednadvacátým ročníkem 
závodu převezme ofi ciální záštitu hejtman 
Ústeckého kraje Jiří Šulc. A i tyto ofi ciality 
svědčí o tom, že prestiž závodu je veliká - 
vždyť nikde jinde v ČR není možné vidět ved-
le sebe závodit olympijské vítězky i mistryně 
světa ženské cyklistiky.

(vik)
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Rekonstrukce 
základní školy

 Naše město dlouhodobě připravuje další 
investice, které vylepší naše žití v Krásné Lípě. 
Jednou z těch důležitých věcí je i připravova-
ná rekonstrukce a přístavba hlavní budovy 
Základní školy – a to v několika etapách. Ta 
první, na kterou byla podána žádost o dotaci 
z tolik diskutovaných evropských fondů, by 
měla řešit kompletní energetické úspory. Mělo 
by jít především o řešení obvodového pláště - 
fasády včetně výplní, tj. nových oken a dveří. 
Důležité je zateplení střechy včetně nové kry-
tiny, což je už dávno žádoucí. Tepelná čerpa-
dla by ušetřila za vytápění. Doprovodné práce 
budou spočívat především v hydroizolacích a 
úpravách části instalací. Kromě energetických 
úspor by tato první etapa výrazně zlepšila 
vnější vzhled této největší budovy uprostřed 
města. Další etapy řeší vše ostatní, včetně 
střešní vestavby a vytvoření nových prostor 
v podkroví, výstavbu velké prosklené auly nad 
novými šatnami pro konání nejrůznějších akcí 
a aktivit. A všechny nové sítě a vnější prostran-
ství. Tak uvidíme, co ty „ohromné“ fondy… 
Ukazuje se, že zas tak velké nejsou, alespoň ne 
tam, kde jich je hodně třeba. Žádostí jenom 
v tomto opatření (úspory energií veřejných 
budov) je v prvním kole za cca sedm miliard, 
v plánu bylo rozdělit zhruba sedm set  milionů! 
    (Zbyněk Linhart)

Připraveno je mnoho projektů
 Město Krásná Lípa má tradičně připrave-
nou celou řadu investičních projektů. Možnosti 
žádat o dotace jsou zatím dost omezené, pro-
tože většina tzv. evropských fondů ještě není 
schválena, přesto se s přípravami nezahálí.  Je 
připraven projekt rekonstrukce plochy náměs-
tí a přilehlých míst, vč. řešení veřejného osvět-
lení a ozvučení, zeleně, vybavenosti, fontány 
atp. Druhá etapa výstavby kanalizace a vodo-
vodů a s tím spojená oprava místních komuni-
kací čeká na rozhodnutí o dotaci již dva roky. 
Rekonstrukce  požární zbrojnice v Nemocniční 
ulici by pomohla nejen hasičům, ale i vzhledu  
této ulice v centru města. Projekt rekonstruk-
ce hlavní budovy Základní školy  je rozdělen 
na několik etap.  1. etapa ( úspory energií a 
využití tepelných čerpadel ) byl dopracován, 
byla zpracována a podána žádost o dotaci 
na SFŽP ČR a ta byla úspěšně přijata. Druhá 
etapa je v zásadě zpracována, běží její admi-
nistrativní část vedoucí ke stavebnímu povo-
lení ( i v tomto případě jsme získali  dotaci na 
přípravu z tzv. Norských fondů ve výši 10 430 
EUR). Rekonstrukce přehrady Kyjov a rybníka 
Šimlák je také kompletně připravena a příš-
tí rok bychom chtěli požádat o dotaci Státní 
fond životního prostředí stejně jako na vytvo-
ření systému maloplošné zeleně ve městě 

(to se jedná spíše o jeho rozšíření a doplnění). 
Revitalizace ploch sídliště – plochy rybníků, 
dětských hřišť, parkoviště atp. čeká na pří-
slušný dotační titul. Rekonstrukci kaple ve Vlčí 
hoře bude nutné zahájit alespoň pokud jde o 
střechu a věžičku v příštím roce, bez ohledu 
na dotace, jinak už nebude co zachraňovat. 
Projekty sportovní haly vedle základní školy, 
kempu, motelu budou těžko realizovatelné 
bez spolupráce se silným spoluinvestorem. 
Záchytná parkoviště v turistických oblastech 
zatím nemají patřičná povolení. Mnoho další 
projektů je v nižším stupni připravenosti, ale 
pracuje se na nich. Bude důležité zvládnout 
složitou administrativu spojenou s kvalitním 
zpracováním podkladů a žádostí o dotace. Ale 
to jsme zatím vždy zvládli.

Zbyněk Linhart 

Pozvánka na vánoční procházku do nové 
expozice o Českém Švýcarsku

 Neúprosně se blíží čas Vánoc a  vánoč-
ních svátků, které většina z nás tráví se  svými 
nejbližšími. Přijměte tedy  pozvánku na zají-
mavou procházku pro celou rodinu v období 
vánočních svátků a  školních prázdnin – do 
expozice o Českém Švýcarsku v Krásné Lípě 
na náměstí v Domě Českého Švýcarska.
 České Švýcarsko – život, tajemství, inspira-
ce je název expozice, kterou by si žádný „krás-
nolipák“ neměl nechat ujít. Jedná se o zcela 
novou, moderní expozici, která vás provede 
nejen historií, ale i přírodou, dále  vás upozor-
ní  na jedinečné kulturní hodnoty i zajímavé 
osobnosti tohoto regionu. Celá expozice je 
rozložena ve dvou patrech,  vyzkoušet si na 
„vlastní kůži“ můžete interaktivní  exponáty 
jako je např. větrný mlýn, lososí cestu, laby-
rint v krajině a další hravé exponáty. Součás-
tí expozice je i panoramatická projekce na 
téma  Krajina zrozená z písku a moře a kinosál 
s kapacitou  až 50 míst. A právě zde na vás čeká 
vyvrcholení celé expozice ve formě dvaceti-
minutového emotivního fi lmu  s názvem Kra-
jina tajemství. Máte možnost shlédnout nejen 
působivé záběry na krajinu a přírodu Českého 
Švýcarska, ale současně se i zaposlouchat do 
poutavého výkladu o této krajině v podobě 

charismatických hlasů herců Františka Němce 
a Vladimíra Dlouhého. Celá expozice je dvou-
jazyčná (česky a německy) a je tvořena tak, 
aby  zaujala pozorného návštěvníka všech 
věkových skupin. 
 Kde expozici najdete: Křinické nám. 10 – 
Krásná Lípa, v přízemí Domu Českého Švýcar-
ska, vstup přes Informační středisko v přízemí
Vstupné: 15 Kč dítě, dospělí 30 Kč, 20 Kč 
důchodci a držitelé VZP a 70 Kč rodinné vstup-
né (2 děti, 2dospělí)
Otevírací doba: 
22.12. – otevřeno (9- 17 hod.)
23.12. – otevřeno (9- 17 hod.)
24. 12. - zavřeno
25.12. - zavřeno
26.12.  – zavřeno
27. 12. – otevřeno (9- 17 hod.)
28.12. – otevřeno  (9- 17 hod.)
29.12. – otevřeno  (9- 17 hod.)
30. 12. – otevřeno (9- 17 hod.)
31. 12. – zavřeno
1.1. 2008 - zavřeno
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Bufet – přístavba
 Náš sportovní areál se rozrostl o další část. 
K pořádnému sportovišti patří alespoň jedno-
duchá malá restaurace s celoročním provozem. 
Provoz z předchozích dvou let to ukázal. Navíc 
ani přímo ve městě není dostatek podobných 
nekuřáckých zařízení. K původnímu bufetu 
byla tedy přistavěna další část o rozměrech 
8 x 6 metrů. V původních prostorách vzniklo 
místo pro kuchyň včetně umývárny a skladů.  
Bylo nově instalováno ústřední topení na plyn 
včetně ohřevu teplé užitkové vody. Kuchyně 
byla vybavena novým profesionálním zaříze-
ním. Nový komín  umožní instalaci krbu pro 
temperaci a vytvoření  příjemné atmosféry u 
ohně. Před budovou byla obnovena terasa. 
Samotná stavba se zrealizovala v podzimních 
měsících, kolaudace proběhla před Vánoce-
mi. V průběhu ledna a února se budova nově 
vybaví nábytkem, aby do jara mohla být  nová 
restaurace s 32 místy v provozu.         (zl)

• Kurty a hřiště (tenis, volejbal, kopaná,
florbal, nohejbal, košíková aj.)

• Nafukovací hala (celoročně tenis, 
 volejbal, nohejbal, ringo aj.)

• Minigolf (18 drah)

• Lezecká stěna (3 a 10 metrů)

• Dětské atrakce (hřiště, prolézačky, hrad, 
trampolína, lanovka aj.)

• Tělocvična (aerobic, ringo, volejbal aj.)

• Občerstvení, šatny, sprchy, toalety,
 piknik, altán s krbem, celodenní vyžití

• PO – NE 9:00 – 22:00 hodin

rezervace a info: www.krasnalipa.cz, tel. +420 608 522 871,  sportareal@krasnalipa.cz
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Praha

Krásná Lípa

KUPTE SI PERMANENTKU
Permanentka umožňuje hrát dvě hodiny denně 
zdarma na hřištích sportovního areálu (nevzta-
huje se na lezeckou stěnu a halu), platí po celý 
kalendářní rok. Cena permanentky je 1500,- Kč a 
pro děti je permanentka za cenu 750,- Kč. V zim-
ním období je v hale při předložení permanent-
ky sleva 20,- Kč. Pokud jí budete chtít, přijďte na 
Městský úřad v Krásné Lípě, kancelář č. 11.
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