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Život mezi Život mezi 
odpadkyodpadky

 Pomalu si začínám zvykat, že žiji mezi 
odpadky. A to i přesto, že Krásná Lípa a krásná 
příroda národního parku České Švýcarsko jsou 
vlastně jedno. Chceme k nám do města a naší pří-
rody přilákat turisty z blízkých i dalekých krajů a 
tou naší nádhernou krajinou se chlubit, ale někdy 
skutečně pochybuji, že se nám to kdy podaří. 
Naposledy jsem o tom začala pochybovat při 
poslední velké úklidové akci.
Ta se vlastně pravidelně opakuje dvakrát do 
roka a Krásná Lípa se jí zapojuje do celosvětové 
kampaně Ukliďme svět. No, vlastně proč být tak 
velikášští, ono by stačilo kdyby se nám jednou 
skutečně podařilo uklidit naše město a fantazií 
by bylo, kdyby uklizené již zůstalo. Jenže dvakrát 
do roka se uklízí prakticky stejná místa a vždy se 
z těch samých míst opět vyveze několik tun odpa-
du. Co by se asi za ty peníze, které se na úklid čer-
ných skládek vynaloží, dalo všechno pořídit? 
Zřejmě dost, třeba by se opravila fasáda jednoho 
domu, rozbitý kus silnice, nebo vybudovalo další 
dětské hřiště….Fantazie.
 Jenže touto fantazií to nekončí. Fantazií 
by bylo, kdyby přišlo uklízet i více lidí. Jo, bordel 
si udělat umíme, ale uklidit ho? Vždyť není můj. 
Jenže kdyby každý zkusil alespoň trochu pomo-
ci a dával do pytlů pokaďěné plíny, tahal se se 
sedačkami, lednicemi či pneumatikami, pak už 
by možná na zem nikdy nevyhodil ani jeden papí-
rek od bonbónu. Jenže něco jiného je o ochraně 
přírody hovořit a něco jiného je nakonec si ruce 
od odpadků ušpinit a přírodě ulevit. Alespoň vím, 
že všichni ti, kteří uklízeli, nyní už jen tak na zem 
nikdy nic nepohodí. Z třítisícové Krásné Lípy jde 
sice asi o dvě desítky dobrovolníků, ale někde se 
přece začít musí. Proto velké díky jim za to. 

(Šárka Pešková)

Odpadky místo na skládce skončily 
na náměstí 

 Útulnou a čistou kancelář za montérky, holín-
ky a rukavice ve čtvrtek 27. září vyměnili úředníci 
z krásnolipského městského úřadu a společně s pra-
covníky z městských technických služeb šli uklízet 
své město. Vedení radnice tak zareagovalo na výzvu 
Českého svazu ochránců přírody Tilia. „Každoročně 
dvakrát do roka se připojujeme k celosvětové akci 
Clean Up the World – Ukliďme svět, úklidem města. 
Tentokrát jsme ale nechtěli nechat vše na bedrech 
dětí. Naším cílem bylo letos toho uklidit mnohem 
více a mnohem více tak pomoci naší přírodě,“ řekl  
za organizátory akce Jaroslav Černý.
 Jeden háček však čtvrteční úklid přeci jen měl. 
To, co se uklidilo, tentokrát neskončilo hned na 
skládce,ale na krásnolipském náměstí. „Chtěli jsme 
Krásnolipákům ukázat, co svým nezodpovědným 
chováním způsobují. Jestliže si někdo myslí, že uklí-
zet svět představuje jeden či dva pytle odpadků, tak 
je na velkém omylu. Mnohdy se totiž během krátké 
doby uklidí i několik tun odpadu,“ podotkl Jaroslav 
Černý.
 A to se ukázalo i při čtvrtečním úklidu. Během 
tří hodin se podařilo zaplnit osm tři a půl kubíko-
vých kontejnerů vším možným i nemožným. Na 

krásnolipském náměstí tak byly k vidění lednice, 
televize, pneumatiky, kolo, sedačky, křesla a další a 
další odpadky. Tuto špinavou výstavu ještě podtrhla 
série fotografi í dokumentující černé skládky a jejich 
likvidaci a nakonec i hudební divadlo dvojice Vanda 
a Standa s příznačným názvem Aby bylo na Zemi 
milo. „Nejde jen o těch několik tun odpadu, které 
zmizely z města a jeho blízkého okolí. Jde především 
o širokou skupinu 
lidí, kterou tato 
aktivita oslovila. 
A ač se k úklidu 
zdaleka nepřipoji-
li všichni, již jen to, 
že toto dění vní-
mají, dává naději 
pro budoucnost,“ 
řekl krásnolip-
ský tajemník Jan 
Kolář. A tak věř-
me, že i v Krásné 
Lípě jednou bude 
milo.

(vik) 

Příští číslo Vikýře vyjde 

v úterý 16. říjnakrásnolipský

půlměsíčník 3,50 Kč 2. říjena 2007

Co prozradila analýza směsného 
komunálního odpadu?

 Již v minulém čísle Vikýře jsme informovali o 
tom, že v Krásné Lípě proběhla pečlivá komoditní 
analýza směsného komunálního odpadu (SKO). 
Dne 7.9. 2007 byl proveden svoz směsného komu-
nálního odpadu z šesti vytypovaných lokalit města. 
Vlastní roztřídění odpadu provedli pracovníci Tech-
nických služeb města a klienti Komunitního centra 
ČŠ. 
 Ve městě Krásná Lípa je plošně zavedena sepa-
race odpadů pytlovým a nádobovým způsobem. 
Avšak i přes tradici třídění odpadů a velmi dobré 
výsledky v porovnání výtěžnosti tříděných odpa-
dů s ostatními městy regionu, se ve SKO vyskytuje 
stále nezanedbatelné množství recyklovatelných 
odpadů, především pak lehkých, ale i objemných 
obalových materiálů, jako jsou plasty a papír. Ze 
všeobecných statistik vyplývá, že tyto složky odpa-
du mohou představovat oproti SKO až 10ti násobný 
objem, jinými slovy až 10ti násobnou objemovou 
potřebu odpadových nádob.
 Objektivními váhovými měřeními bylo ve SKO 
dále prokazatelně recyklovatelného materiálu zjiš-
těno celých 135 kg, tj. 27% z celku.
Významný podíl ve SKO tvořil odpad kuchyňský 
– 210 kg (z toho 5,8 kg tvořil odpad živočišný) tj. 
41,9% z celku.
 Malé množství využitelného – 0,8% bylo zjiš-
těno odpadu dřeva a 1,7% elektroodpadu, který 
podléhá povinnosti zpětného odběru prodejců 
el.zařízení, tudíž se v komunálním odpadu nemusí 
objevovat. 
 Dále bylo v nádobách SKO zjištěno 1,2% nepří-

pustného odpadu - odpadu nebezpečného (ple-
chovky od barev, baterie, léky a zdrav.materiál).
Poslední zbylou, ale z pohledu odpadové komplex-
nosti sledovanou složkou, byl odpad nevyužitelný 
- nezpracovatelný, kterého bylo ve složkách směsný 
komunální a hygienický zjištěno 94,2 kg, což činí 
„pouhých“ 18,8% z celku SKO.
 Celková hmotnost zkoumaného vzorku odpa-
du byla 500,7 kg.
 Aniž bychom analyzovali rozdíly ve složení 
odpadu v jednotlivých lokalitách, a tomu je potře-
ba věnovat zvláštní prostor (např. 19,3% odpadu 
nebezpečného v lokalitě NPČŠ!), výsledek měření 
jednoznačně poukazuje na: potřebu zopakování 
ekologické osvěty, kterou je nezbytné cíleně ori-
entovat na všechny občany města (prostřednic-
tvím městského tisku, osvětových letáků, výstavy 
k využitelnosti odpadů, přednášek o separaci a zpra-
covatelnosti odpadů) především pak na mládež.
 S ohledem na zákonnou úpravu zákona 
č.185/2001 Sb. o prosazování důsledné hierarchie 
nakládání s odpady, a v souladu s environmentální 
strategií zemí ES je potřebné defi novat zrychlený 
postup vedoucí k efektivnímu třídění a zpracování 
BIO složek, kterých pro případ kompostace bylo 
zjištěno 204 kg - tj. 40,7%, pro případ zavedení vyš-
šího stupně zpracovatelnosti pak vč. živočišných 
odpadů a dřeva 210,6 kg - tj. 42%!
 Budeme-li předpokládat 30 ÷ 50% zapojení 
občanů v procesu třídění „BIO“ odpadů, pak lze ze 
SKO odebrat 12 ÷ 21% využitelného přírodního 
odpadu. Pokud by nutná osvěta a případné korekce 

v systému třídění (dostupnost, ekonomická motiva-
ce, restrikce, …) zajistily využití dalších 50% zjiště-
ných a recyklovaných odpadů ve SKO, pak by odha-
dem 13,5% odpadu nemuselo být zneškodňováno 
formou ukládání na skládku. V sumě tedy cca 25 ÷ 
35% odpadu!
 První počin spočívající ve vzorkování směsného 
komunálního odpadu v konkrétních lokalitách měs-
ta Krásná Lípa poodhalil roušku nad nejasnostmi o 
struktuře daného odpadu. 
Další z mnoha postupných kroků tak byl učiněn. 

(J. Kolář)
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RUBRIKA: 
VAŠE OTÁZKY PRO
EKOPORADNU
Začínají podzimní Zelené čtvrtky 
aneb odpolední škola ekologie pro 
veřejnost
Kdy: Čtvrtek 11.10. 2007 v 17 hod.
Kde: Dům Českého Švýcarska, Křinické nám. 10, 
Krásná Lípa
Téma: Léčivé byliny – připravme se na zimní čas
Vstupné: zdarma
 Tématem našeho posezení nad šálkem voňa-
vého čaje budou léčivé byliny ve všech svých 
podobách, které nám mohou pomáhat při různých 
obtížích a nemocech. Zejména s nadcházejícím 
nevlídným podzimním počasím a obdobím chřipek 
a nachlazení určitě nebude na škodu dozvědět se, 
jak pomocí bylinek posílit naši odolnost a vyhnout 
se nepříjemným zdravotním komplikacím. Průvod-
cem světa léčivých bylin nám bude Ing. Valdemar 
Grešík, uznávaný odborník v tomto oboru a zároveň 
majitel děčínské fi r-
my Natura s boha-
tým bylinkovým 
sortimentem. Pokud 
se chcete vydat na 
nákup bylinných či 
ovocných čajů už 
teď, k dispozici je 
vám nabídka čajů 
v kvalitě bio (bez 
použití chemických 
přípravků při pěsto-
vání rostlin i přípra-
vě čajů) v Ekokoutku 
Informačního stře-
diska v Domě Českého Švýcarska.

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

RUBRIKA: 
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
 Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu pouze písemně, 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. Na Vaše dotazy bude 
odpovídat zdarma advokát s dlouholetou praxí JUDr. Zbyněk Pražák.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 842.

PŘECHOD NÁJEMNÉHO
 Majitel nemovitosti zakoupil dům i se starousedlíky, které nemůže vystěhovat bez toho aniž by jim 
sehnal náhradní byty. Nájemní smlouva je psána na starší paní, která má ale syna s trvalým pobytem v 
domě a jak říká, drží mu byt až zemře. Bude mít syn na byt nárok? 
 Především zjistěte, zda v kupní smlouvě nepřevzal majitel nějaké závazky vůči těm, kdo v nemovi-
tosti bydlí. Je to obvyklé – např. se dohodne doživotní užívání nemovitosti nebo její části, užívání bytu 
v nemovitosti do zajištění náhradního bytu a podobně. Potom by se užívání nemovitosti starousedlíky 
odvozovalo od jiného právního titulu než je nájem bytu (§§ 151n až 151p obč. zák.). Ale i v kupní smlou-
vě může být dohodnuto, že nový majitel uzavře nájemní vztah k bytu se starousedlíky. 
 Jde-li ale o nájemní vztah mezi majitelem a „starousedlíky“ (§ 658 a násl. obč. zák. - v dotazu se uvá-
dí, že nájemní smlouva je psána na starší paní), pak platí, že by se nájemcem stal její syn, pokud prokáže, 
že se svou maminkou žil v den její smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt.
 Citace § 706 odst. 1 občanského zákoníku: Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném 
nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a sna-
cha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. 
 Syn pak musí prokázat, že žil s maminkou ve společné domácnosti. Zde nestačí samotný důkaz o 
trvalém bydlišti, ale je třeba prokázat faktické soužití. Domácnost přitom tvoří fyzické osoby, které spolu 
trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (§ 115 obč. zák.). Čili – důkazem zde je např., že syn 
chodí přes den do práce a večer do bytu přenocovat plus že syn nakupuje pro svou maminku potraviny 
nebo ze svého účtu hradí elektřinu do bytu a tak podobně. Zde neexistuje žádný přesný návod – každý 
případ je nutno posuzovat individuálně.
 Dále je třeba, aby syn neměl vlastní byt. Vlastním bytem se zde rozumí jakýkoliv prostor, který je 
jako bytový stavebně kolaudován, v němž by syn mohl bydlet – tedy nejde o vlastnictví, ale o možnost 
uspokojit bytovou potřebu – i nájemní byt, i vlastní rodinný domek a podobně. 

„LÉKÁRNA KRÁSNÁ LÍPA 

OZNAMUJE, 

že chřipkové vakcíny jsou již 

k dispozici v dostatečném 

množství 

( INFLUVAC 172Kč ).“

České Švýcarsko o.p.s. hledá kolegu/kolegyni na 
pozici účetní-personalista (s pracovní náplní vedení 
účetnictví a výkaznictví projektu „Komunitní centrum 
Českého Švýcarska“ podpořeného ze Strukturálních 
fondů EU v rámci Iniciativy Společenství EQUAL).  
Požadujeme: 

min. SŠ  vzdělání ekonomického směru, 
znalost podvojného účetnictví a mzdové agendy,
uživatelskou jistotu v prostředí MS Offi  ce. 
Očekáváme:

spolehlivost, pečlivost, komunikativnost. 
Nabízíme:

pestrou pracovní náplň v mladém, dynamickém a 
úspěšném týmu, 
velmi dobré fi nanční ohodnocení.

Strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do 
22.10.2007 na adresu

 romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz.
Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz nebo na 

telefonu 412 383 000.

M sto Krásná Lípa a obecn  prosp šná spole nost eské Švýcarsko
vás zvou  na 

slavnostní otev ení
DOMU ESKÉHO ŠVÝCARSKA,

nového návšt vnického a vzd lávacího st ediska v Krásné Líp ,
které prob hne za ú asti prezidenta eské republiky

Václava Klause

16. íjna 2007  v 16 hodin, K inické nám. 10

Program slavnostního otev ení:
 - na K inickém nám stí p ed Domem eského Švýcarska
Od15:30 – 
Úst ední hudba Armády eské republiky – jedine ný  koncert 40 lenného t lesa
s repertoárem  sv tové populární hudby a další doprovodný program
16:00 hod. 
P íjezd prezidenta republiky na nám stí a slavnostní otev ení Domu eského Švýcarska 
17:30 -18:30
Možnost prohlídky  Domu eského Švýcarska pro ve ejnost (Informa ní st edisko,
expozice, vzd lávací st edisko)
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Svoz separovaného odpadu
 Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 8. 10. 2007 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 11. 10. 
2007 v Krásné Lípě.
 Pytle na separovaný odpad si lze zdar-
ma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Ple-
tařská 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

POZVÁNKY
ŠIKULKA. Občanské romské sdružení Čačipen Vás 
zve na zábavnou soutěž Šikulka 2007. Soutěž se 
koná v sobotu 6. října od 14:00 v Kulturním domě 
v Krásné Lípě a soutěžit budou dívky a chlapci ve 
věku 6 až 15 let.

ZABIJAČKA. Folklorní soubor Lužičan Vás zve na 
tradičná zabijačku. Těšit se na ni můžete v sobotu 
13. října od 13:00 opět na dvoře před železářstvím 
u Semelků.

ÚCTA KE STÁŘÍ.  Akce pro krásnolipské důchodce 
je naplánována na sobotu 20. října od 14:00 v Kul-
turním domě v Krásné Lípě a opět bude znít taneční 
hudba skupiny Peleton.
1+1=3. V pondělí 15. října v 19:00 nás opět navštíví 
Divadelní soubor DK z Rumburku se svou úspěšnou 
komedií.Vstupné 50,- Kč. Předprodej v kině a na tel. 
777184083 N. Semelková

Výlet do Lužických hor. Obecně prospěšná spo-
lečnost České Švýcarsko si Vás dovoluje pozvat 
na podvečerní pondělní výlet za západem slunce 
v Lužických horách. A to v pondělí 8. října, kdy nav-
štívíte tajemná místa Lužických hor - Dutý kámen u 
Cvikova a Skálu smrti. Odjezd je od Domu Českého 
Švýcarska v 17:05 a návrat je plánován kolem 20:30. 
Vstupné: Kč 20,- za osobu (dospělou) a Kč 10,- za 
dítě do 10 let. Vaši účast, popřípadě možnost vlastní 
dopravy , prosím nahlaste na našem informačním 
středisku (DČŠ), nebo volejte číslo 412 383 413.

Oslavy vysvěcení Lorety v Rumburku. Řím-
skokatolická farnost-děkanství Rumburk zve na 
ofi ciální ukončení celoročních oslav 300.výročí 
vysvěcení rumburské Svaté chýše. V sobotu 6. 
10. budou oslavy ofi ciálně ukončeny. V 17:00 Vás 
v loretánské kapli čeká Růžencová slavnost pod 
vedením Fatimského apoštolátu a mše svatá na 
18:45 je na nádvoří před loretou plánováno vystou-
pení trubačů a v 19:00  pak v kostele sv. Vavřince 
koncert duchovní hudby „Skladatelé Šluknovska 
ve čtyřech stoletích“ ke cti sv. Františka z Assisi. 
Účinkuje Vilémovský chrámový sbor a komorní 
orchestr, diriguje MUDr. Markéta Englerová

UPOZORNĚNÍ 
Městského úřadu v Krásné Lípě:

dne 05.10.2007 bude z technických 
důvodů uzavřen odbor majetkový a 

civilně správní.

RŮZNÉ
Rada kraje v Krásné Lípě. Rada Ústeckého kraje 
zasedá občas mimo krajskou metropoli. V polo-
vině září uskutečnila na základě pozvání starosty 
města své jednání v Krásné Lípě a Českém Švýcar-
sku. Samotné ofi ciální zasedání se konalo v novém 
Domě Českého Švýcarska na náměstí, jinak radní 
využili zázemí a služby v domě volného času - 
Továrnu, restauraci, fi tnes, saunu, ubytování. Dru-
hý den krajští radní využili k návštěvám krajských 
zařízení ve výběžku, včetně těch místních jako je 
dětský domov a domov důchodců. Odpoledne část 
radních vyrazila na krátký výlet do Kyjovského údo-
lí. Na přiložené fotografi i na vyhlídce na žluté stezce 
je (zprava) hejtman Jiří Šulc, jeho první náměstek a 
člen Správní rady o.p.s. České Švýcarsko Radek Von-
ka a další členové rady kraje - Milan Franc a René 
Budjač. 

(Z.L)

Nové autobusové nádraží. Dočasné umístění 
autobusové zastávky na náměstí skončilo po 

mnoha letech v pondělí 17. 9. 2007. V tento den 
nová zastávka po administrativních obtížích tedy 
konečně začala existovat. Dříve dosti zanedbaný 

prostor v centru města se změnil v jarních měsících 
k nepoznání a dotvořil tak tuto část města. Technic-

ké řešení bylo, tak jako
Tradičně, doplněno intenzivní výsadbou zeleně, 
osazením plastiky, laviček a dalšího mobiliáře. 

(Z.L)

V Krásné Lípě 
halekali malí i velcí 

Indiáni
 S životem Indiánů se o víkendu seznámili účast-
níci indiánského víkendu, který na Terénní základ-
ně Buk v Krásné Lípě pořádali členové místní ČSOP 
Tilia. Vedle toho, že se malí i velcí návštěvníci akce 
seznámili s klasickými indiánskými činnostmi jako 
jsou střelba z luku či hod oštěpem, se zúčastnili i 
připraveného turnaje v lakrose a ti úplně nejmen-
ší lovili ryby či krmili medvěda. A pro ty nejodváž-
nější, kteří se rozhodli přenocovat ve stanech, byla 
připravena indiánská saunu. „Akci jsme pořádali 
především pro děti, ale mile nás překvapilo, že se 
aktivně do činností zapojili i jejich rodiče. A to nejen 
střelbou z luku, ale především účastí v lakrosovém 
turnaji,“ řekl jeden z organizátorů akce Jan Bezek. 
Navíc byl překvapen velkým zájmem o akci. Oproti 
loňskému roku se totiž s indiánským životem sezna-
movalo několikanásobně více dětí a dospělých a 
někteří dokonce do Krásné Lípy vážili i stotřicetiki-
lometrovou cestu. 

Do Krásné Lípy 
přesídlí krajané z 

Kazachstánu
 Koncem příštího měsíce, nejpozději pak začát-
kem listopadu 2007, se do své původní vlasti vrátí 
další, patrně již poslední skupina krajanů z Kazach-
stánu. Až z dalekého Aktjubinska (4.000 kilometrů) 
se do Krásné Lípy přistěhují, do našeho azylového 
domu v Nemocniční ulici, dvě rodiny krajanů s pro-
kázaným českým původem. 
 Naše město se tak připojí k dalším více jak dva-
ceti místům v České republice, která se zapojila do 
projektu Ministerstva vnitra ČR. V této etapě se do 
Čech vrátí cca 170 osob, celkem se tak to vlasti pře-
sune již 800 krajanů.
 Jejich předkové odešli v polovině 19. století 
na východ za půdou, nejprve na Ukrajinu, pak dále 
až do Kazachstánu. Celé století žila tato komunita 
Čechů v izolovaném prostředí, kdesi ve vzdálené 
střední Asii. Především po roce 1945 pak začal být 
jejich život složitější, životní podmínky se kompliko-
valy, hospodářská situace se zhoršovala, atd. To vše 
postupně vyvolalo touhu po návratu do vlasti, která 
však mohla být naplněna až po rozpadu sovětské-
ho bloku a vytvoření nové politicko - společenské 
atmosféry. 
 Do Krásné Lípy se tak přistěhují celkem tři  
dospělé osoby a jedno dítě. Jedná se o středoškol-
sky vzdělané kazašské Čechy, kteří by nemuseli mít 
problém najít své uplatnění na trhu práce. 
 V rámci programu podpory přesídlení obdrží 
Krásná Lípa do svého rozpočtu od ministerstva 
fi nanční prostředky ve výši téměř tři čtvrtě milionu 
korun na rozvoj infrastruktury a bytového fondu 

města. Další prostředky pak přijdou na přímou inte-
graci nových spoluobčanů.
 Pro krajany tak bude v počátku zajištěna jazy-
ková příprava, sociální asistence apod. Pronájem 
bytu bude upraven standardní nájemní smlouvou.
Bližší informace k problematice života a návratu 
kazašských Čechů lze najít na webových stránkách 
mvcr.cz či na webu České televize - http://www.
ceskatelevize.cz/vysilani/10119576319-fenomen-
dnes/207452801370031-24.08.2007-11:30-cesi-z-
kazachstanu.html

(J.Kolář)



strana 4 2. října 2007

Udělejme si 
Krásnou Lípu ještě 

krásnější…
… je právě ta hlavní myšlenka toho, proč jsme se 
my, žáci osmých a devátých ročníků, rozhodli vyra-
zit v pondělí 17.9. po Krásné Lípě a najít, paradoxně 
co možná nejvíce černých skládek. Rozdělili jsme se 
do tří skupinek, z nichž každá dostala přidělenou 
část města, kterou měla prozkoumat. Jedna sku-
pinka „kroužila“ okolo Varnsdorfské ulice, další šla 
směrem na Kamennou Horku a poslední skupina 
měla za úkol projít okolí nemocnice, Skřivánek a 
cestu směrem na Kyjov. Každé nalezené místo jsme 
pečlivě zdokumentovali a udělali fota se stručným 
popisem. Některé skupinky byly až příliš „úspěšné“, 
neboť se počet jimi nalezených skládek blížil číslu 
dvacet. Celkem bylo po Krásné Lípě zaznamenáno 
asi pětatřicet těchto míst.
 Po příchodu do školy naše práce ale nekončila, 
neboť jsme museli všechna nalezená místa zazna-
menat do mapy, protože v příštích dnech proběhne 
ve spolupráci technických služeb města a ČSOP TI-
LIA likvidace těchto skládek.
 I když nám tato procházka byla asi příjemněj-
ší, než mučení si mozkových závitů v lavici, všich-
ni bychom byli radši, kdyby se tato akce nemusela 
opakovat, kdyby se v našem městě už nic takového 
neobjevovalo.

(Za učitelský sbor Jakub Melichar)

Tak jsme se rozloučili s prázdninami
 Neděle 16.9., dvě hodiny odpoledne, venku 
krásně svítí sluníčko a na dvoře zdejší základní ško-
ly už je připraveno 25 družstev o čtyřech rodičích a 
čtyřech dětech. Každý má v plánu jedno, zasoutěžit 
si! No a třeba se pokusit vyhrát pro svou ratolest 
nějakou tu odměnu. Ale nebylo to jen tak jednodu-
ché, to si nemyslete. Všichni soutěžící museli pro-
kázat schopnosti v mnohostranných disciplínách. 
Bylo jich celkem devět, od shazování plechovek, 
přes létání vlastnoručně sestavené vlaštovky, až po 
prokazování zdatnosti s hasičskou technikou.
 Na některých stanovištích byla vidět převaha 
spíše rodičů, kteří mohli využít svých zkušenos-
tí, ale někde se zase oni pěkně potrápili a malý 
vzrůst jejich dětí byl spíše výhodou. Občas ale byla 
zapotřebí absolutně bezchybná spolupráce celé-
ho družstva. Jako třeba při zdolávání určené cesty 
stonožkou nebo při běhu na lyžích, který občas dá 
zabrat i těm nejlepším lyžařům.
 Vítěz ale nebyl jenom jeden, vyhráli úplně všich-
ni, protože prožili se svými dětmi krásné odpoled-
ne, které alespoň trochu zpříjemní povinnosti spo-

jené se začátkem školního roku. Doufejme, že příští 
ročník bude podobně úspěšný, jako ten letošní.
              (Za učitelský sbor Jakub Melichar.)

A něco málo statistiky….

V pondělí 10.9. se konaly na ZŠ 

třídní schůzky:

Žáků 349 (bez IX.B) – přišlo 256 

rodičů (73.35%)
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 Z Lužických hor vévodí našemu kraji Jedlová, 
chci však dnes zmínit tři jiné dominanty tohoto 
„Pískovcového pohoří (v sousedství Českosaského 
Švýcarska)“, jak uvádí Kafkův ilustrovaný průvodce 
po Království českém, svazek XVI, z r. 1909.
 Klíč, Luž, Hvozd. Tři krásná jména, tři vrcholy 
s úžasným rozhledem po Čechách i Lužici.
 Neznám krásnější kužel v severních Čechách 
než Klíč. Možná ještě Ralsko, Milešovka, Bezděz, 
Lovoš – Klíč je však zakončen malou vrcholovou 
plošinou, z níž lze přehlédnout velkou část sever-
ních a severovýchodních Čech. Není tolik výhledů 
v Čechách. Výstupová cesta ze Svoru je sama o sobě 
zážitkem – jedna ze starých stezek vybudovaných 
pevně a spolehlivě našimi předchůdci. Lesy Lužic-
kých hor pod námi jako na dlani – jen někdy marně 
čekám supění parní lokomotivy ve stoupání k Nové 
Huti, kdysi tak typické pro tato místa.
 Za mého dětství byly vrcholy Luže a Hvozdu 
v hraničním pásmu, báli jsme se i Němců v NDR….
V létě 1972 při vycházce z Polesí do Petrovic jsem 
objevil na stromě u červené značky čerstvě připsá-
no: Směr Hvozd. Myslel jsem, že se mi to zdá. Běžel 
jsem kudy ukazovaly nové značky. Dovedly mne k 
hranici a hraniční hřebenovkou na „český“ vrchol 
s mohutnou německou chatou. Tehdy to byl velko-
lepý pocit – pro mne snad ještě větší než pád želez-
né opony o 17 let později. Pohled do Čech na krajinu 
kuželovitých hor, k Ještědu a Troskám v Českém ráji 
byl tedy po mnoha desetiletích opět volný…. Luž i 
Klíč vypadají z Hvozdu jako dva téměř na vlas stejné 
špičaté vrcholy, všimněte si toho.
 Luž leží také na zemské hranici, na vrcholu jsou 
ještě k vidění zbytky dávné německé chaty. Rozhled 
je opět široký, neopakovatelný je pohled v noci, kdy 
světla Varnsdorfu, Grossschönau, Seifhennersdorfu 
a Rumburka vytvářejí dojem životem pulsujícího 
velkoměsta. Hřebenová cesta od Tolštejna k Luži 
je nádherná v zimě bohaté na sníh: Lyžařská sto-
pa ukazuje cestu mezi zasněženými smrky  - obraz 
téměř jako z hřebenovky ve slovenských Karpatech. 
(Jen stopy vlků tady zatím nepotkáme).
 Túry k těmto vrcholům se nastupovaly často na 
nádraží v Jedlové. Zkuste to někdy, jako za zlatých 
časů severočeské turistiky. Viz již zmíněný původ-
ce: „ Překročivši stanicí novohuťskou rozvodí moře 
Severního a Východního spojí se zakrátko naše trať 
(od České Lípy a Svoru) se železniční tratí od Děčína 
a České Kamenice přicházející ve stanici Tannenberg 
(Jedlová), která o samotě v lese (hostinec, ve stani-
ci turistická mapa) jen k účelu tohoto spojení byla 
zřízena, ale kromě technického významu i turisticky 
dobrým je východištěm.Zvláště tři body jsou odtud 

snadno dostupny a návštěvou třetího (Tolštýnu) 
možno spojiti i dlouhou turistickou partii na Luž, 
Krkavčí kameny, Oyvin, Hochwald a třeba až na Ješ-
těd nebo přes Kleis k jihu na Bor a do Sloupu.“
(Jiří Rak)  

Nové  informační středisko najdete
 v Domě Českého Švýcarska

 Od  22. září je pro veřejnost otevřeno Informač-
ní středisko Českého Švýcarska v nových prostorách 
Domu Českého Švýcarska na náměstí v Krásné Lípě. 
Současně i Galerie Českého Švýcarska zve návštěv-
níky i místní obyvatele do nových prostor v přízemí 
Továrny – Centra volného času, kde je možné shléd-
nou zajímavou výstavu starých pohlednic Krásné 
Lípy, Rumburku, Varnsdorfu a  Šluknova. Informační 
středisko i galerii provozuje obecně prospěšná spo-
lečnost České Švýcarsko. 
Informační středisko Vám nabízí tyto služby:

- Kompletní turistický informační servis o regionu 
- Internetovou kavárnu – 3 počítače pro veřejnost,  
za každou započatou ¾ hodinu 15 Kč
- Příjemné posezení pro návštěvníky střediska, kte-
ré bude v průběhu října doplněno i jednoduchým 
občerstvením (káva, čaj, limo), s možností čtení den-
ního tisku a ekoporadenské literatury (např. Malý 
ekologický a environmentální slovníček, Česká bio-
kuchařka, Jak pořídit ze staré stavby nízkoenerge-
tický dům, Z pohádky do zahrádky – přírodovědné 
tvoření pro malé děti a jejich maminky)

- kopírování, fax, tisk
- ekokoutek s nabídkou  Bio i  Fair- trade potra-
vin (čokolády, čoko tyčinky, káva, kakao, čaj)  
- ekologicky šetrné výrobky (prací prostředky, avi-
váže, bylinné koupele apod.), regionální výrobky  
z dílen místních řemeslníků (šátky, šály, polštář a 
notýsky zdobené  
malbami na hedvábí, plátěné tašky, svíčky ze včelí-

ho vosku, keramické vázy, konvice či kalíšky)
- široký sortiment turistického zboží – mapy, prů-
vodce, publikace, suvenýry
- jízdenky a vstupenky na atraktivity  v Saském Švý-
carsku
Otevírací doba: 
každý den (včetně sobot, neděl a svátků) 
od 9 – do 18 hod. (listopad – březen od 9 – 17 hod.)

Odpolední škola ekologie. V měsících říjen a listo-
pad se opět uskuteční třetí, podzimní série seminářů 
pro veřejnost s názvem Zelené čtvrtky aneb Odpo-
lední škola ekologie. Můžete se těšit na přednášky 
o léčivých bylinách, pasivních domech, permakul-
turním zahradnictví, na promítání fi lmu Nepříjemná 
pravda nebo biovinný dýchánek. Více na webových 
stránkách www.ceskesvycarsko.cz. 

Pravidelná 
půlhodina pro 

podnikatele 
v Českém Švýcarsku

 Krásnolipské Poradenské centrum pro podnika-
tele, které provozuje obecně prospěšná společnost 
České Švýcarsko, připravilo cyklus krátkých setkání 
k jednotlivým dotačním programům zaměřeným 
na rozvoj podnikatelských aktivit.  Během seminá-
ře se podnikatelé budou moci v krátkosti seznámit 
s aktuálním vývojem v  oblasti strukturálních fon-
dů a budou také upřesněny možnosti ucházet se o 
veřejné peníze určené na rozvoj podnikání v rozlič-
ných oblastech.
 První setkání  se uskuteční 1. října 2007 a bude 
věnováno dotačnímu  programu MARKETING. Ten je 
určen malým a středním podnikům, které se potře-
bují zviditelnit na zahraničních trzích, například 
podporou propagačních materiálů nebo účastí na 
zahraničních výstavách a veletrzích. Další seminář 
je naplánován na 5. listopad 2007 a seznámíme Vás 
v něm s programem START pro začínající podnika-
tele. 

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

Magický trojúhelník – Klíč – Luž - Hvozd 
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INFORMACE Z DOMU VOLNÉHO ČASU -

 TOVÁRNY

Bližší informace: Zuzana Fryčová, ředitelka 
Relax Krásná Lípa p.o. - Továrna - Dům volného 

času, tel. 777 332 215.

BAR -  OBČERSTVENÍ 
Zveme na teplá jídla a polévky každý den.

Pořádáme oslavy narozenin, svatby, 
třídní srazy.

Rezervace na tel. 777 332 215
Po-Pá    11:00-21:00 hod
So-Ne   12:00-22:00 hod

VÝSTAVNÍ GALERIE 

Po-Ne   12:00-18:00 hod.

FITNESS CENTRUM 
Po-Ne   14:00-22:00 hod
Středa    06:00-08:00 hod

Každý měsíc zajímavé akce!!

UBYTOVÁNÍ RECEPCE

Po-Ne  14-22hod na tel. 775 592 230

SAUNA

Po   18:00-22:00 hod
Stř   18:00-22:00 hod
Pá   18:00-22:00 hod 

SOLÁRIUM, MASÁŽE

Na objednávku tel. 774 492 230
Stále platí akce – každé 10. opalování zdarma. 
Zvýhodnění platí také pro saunu, kdy zaplatíte 

jednu hodinu a druhou máte gratis.

Skupina Kryštof v 
Továrně!!!

 Dne 31.8.2007 poctila svou návštěvou Továrnu 
skupina Kryštof, která koncertovala na fotbalovém 
hřišti v Krásné Lípě. Po skončení akce se kapela v 
čele s Richardem Krajčem odebrala opět do prostor 
Domu volného času, kde pokračovali v zábavě do 
ranních hodin. Celá akce se velmi vydařila, děku-
jeme městu Krásná Lípa za organizaci zajímavého 
koncertu.

(Z.Fryčová)

Lama Čhamba 
z kláštera Tikse 

navštívil Továrnu
 Čhamba Norfail z buddhistického kláštera Tikse 
v indickém Ladaku koncem srpna zavítal do České 
repuliky a jednou z jeho českých zastávek byla i 
Krásné Lípa.
 Tikse je jeden z největších a nejpůsobivějších 
klášterů centrálního Ladaku a zároveň je významnou 
ukázkou ladacké architektury. Byl založen roku 1430 
stoupencem školy Gelugpa Šerab Zangpem. Mladí 
mniši se zde učí moderním stylem vzdělávání, jsou 
jim předávány důležité znalosti o buddhismu, učí se 
zde náboženským debatám a také tibetštině, hind-
štině, angličtině a matematice. Mniši projdou pěti 
třídami, po jejichž absolvování následují tři roky stu-
dia Dharmy a buddhismu. Poté mohou odjet do vel-
kých klášterů v jižní Indii, kde pokračují ve studiích. 
Buddhistický mnich z řádu Geluk se v prostorách 
výstavní galerie rozpovídal o životě  v klášteře, 
promítl velmi poutavé fotografi e z himalájské-
ho Ladakhu. Přišlo zhruba padesát lidí, kteří s 
velkým  zájmem sledovali výklad a kteří společně 
s hostem vytvořili příjemnou atmosféru.

(Z. Fryčová)

Uzávěrka 
grantového řízení 

se blíží
 V pondělí 8. října 2007 v 16 hodin dojde k ukon-
čení přijímání žádostí o grant od Nadace EURONI-
SA. Podporovány budou projekty v oblasti sociální 
a zdravotní, kulturní a vzdělávací. Předběžná částka 
k rozdělení je 600 tisíc korun. Podrobné podmínky, 
formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na 
adrese Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 
Liberec 1 nebo na internetových stránkách www.
euronisa.cz. Žádat mohou neziskové organizace 
registrované na území České republiky a současně 
působící v Euroregionu Nisa. Vyloučeny jsou politic-
ká hnutí či strany a fyzické osoby.
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Povídám, povídám pohádku o školce v novém kabátku
 Školka ve Smetanově ulici sice přes prázdniny 
osiřela od dětí, ale zato ožila prací řemeslníků. Napl-
no se rozběhly již v červenci a budova prošla něk-
terými změnami. V obou třídách je již kompletně 
vyměněn nábytek,  který odpovídá potřebám dětí   
a září veselými barvami. Třídu  Papoušků  prosvětlilo 
nové moderní osvětlení.
 Zdi ve stejné třídě byly vymalovány veselými 
originálně zvolenými barvami ladícími s barvou 
nábytku. Byla zateplena veranda v přízemí, k no-
vým oknům přibyla i zbrusu nová malba. Do herny 
byl zakoupen nový zátěžový koberec. Chodba ožila 
malbou, prosvětlující celý vnitřek budovy a bylo zří-
zeno taktéž nové  závěsné osvětlení.
 V kuchyni byla zcela vyměněna okna, pořídila se 
nová kuchyňská linka a další  potřeby pro kuchyň,  
vymalovalo se bílou barvou, která dodala kuchyni 
punc čistoty.
 Šatna Medvíďat prošla kompletní rekonstrukcí, 
byl koupen nový nábytek se samostatnými skříň-
kami, vyměněna okna, barevně vymalováno, včet-
ně přilehlé umývárny. Ložnice dětí v 2. patře byla 
zkrášlena nejen nebesky modrou  malbou, ale i 
zbrusu novými okny.

 

Na zahradu ještě budou přimontovány dopravní 
značky na dopravní hřiště a bude opraven altán, 
zahrada se rozšířila o nové prvky- vláček, lezeckou 
stěnu. Do školky byly zakoupeny mnohé didaktické 
pomůcky, hračky a dětský nábytek (jako je lednice, 
přebalovací pultík, pračka – prostě vše co potřebují 
holčičky do své domácnosti), byla dovybavena tělo-
cvična o sportovní pomůcky.
 Celá  budova školičky se tak rozzářila a může 
fungovat k radosti všech dětí. Tak rodiče neváhejte, 
a pokud ještě Vaše ratolesti do školky nechodí, při-
veďte je, aby si mohly hrát v podnětném a hezkém 
prostředí naší čím dál útulnější školičky.

Za kolektiv MŠ Smetanova D.Lehoczká)

 Stojíme na prahu nového školního roku a tak i 
naše sdružení – Rodiče pro školu, které pracuje při 
ZŠ, hodnotí uplynulý školní rok a vše, co se podařilo 
a co ne. Zažádali jsme o dvě dotace – z fondu ČEZ 
a od kraje, ale nepodařilo se nám je získat. Naopak, 
svým fi nančním příspěvkem přispělo město Krásná 
Lípa.
 Hlavní náplní práce RPŠ je řešení problémů, při-
pomínek a přísunu informací k chodu školy směrem 
k rodičům a naopak, existuje tu zpětná vazba díky 
pravidelným návštěvám ředitelky školy a je třeba 
zdůraznit, že žádné závažné problémy či nedostatky 
jsme na našich schůzkách v loňském roce nemuse-
li řešit.Nadále však pracují třídní důvěrníci, kteří se 
starají o to, aby komunikace mezi školou a rodiči 
byla dobrá. Ve spolupráci s ředitelkou ZŠ a míst-
ní policií jsme konečně docílili toho, že se obnovil 
přechod pro chodce zajišťující bezpečné přecházení 
dětí do školy. Malou měrou jsme se podíleli na dal-
ším úspěšném ročníku Festivalu DPS, přispěli jsme 
fi nanční částkou na taneční a lyžařský výcvik, který 
se, pokud sněhové podmínky dovolí, uskuteční v 
zimě.
 Dotací na dopravu jsme byli nápomocni také k 
výborné reprezentaci souboru Křiničánek, s rados-
tí jsme přispěli na novou krásnou tradici školních 
adventních trhů. Dokázali jsme vytěžit pěkný fi nanč-
ní obnos ze školního plesu a využít ho pro potřeby 
dětí. V tomto roce jsme si však předsevzali, že se s 
námi děti podělí o své zážitky ze školních výletů, na 
které jim naše sdružení přispělo vyprávěním, foto-
grafi emi či obrázky. Vrátily se nám práce opravdu 
pěkné a doplněné o fotografi e.
Tady je malá ukázka:

Dvoudenní výlet 9.B - Frýdštejn

K výletu se dá říct jen jedno, bylo to suprový.Hráli 
jsme hry a chodili na výlety.

(R.Volenec)
Výborný, peníze jsme příliš neutráceli za blbosti, 
jako jsou rohlíky, pití ale jen za důležité věci, jako 

jsou žvejky, bonbóny a Sprite.
(L. Kluge)

Byli jsme rádi, že poslední rok ZŠ pojedeme na 
výlet. Bohužel byl to poslední výlet s celou třídou, 
ale všichni dobře víme,že se v životě ještě uvidíme.
Nejen na výletě, ale celé ty roky, jsme byli jedna par-
ta, která při sobě stála.

(S.Lošťáková)
Navštívili jsme zámek Hrubý Rohozec a zříceninu 
hradu Frýdštejn.

(K.Malypetrová)
Jeli jsme vláčkem, bylo to super, ale těch schodů na 
věž na zřícenině!

(J.Zankner)

Společný dvoudenní výlet 2.A, 2.B a 6.B 

do Vysoké Lípy

 Nedříve jsme se ubytovali. Pak jsem si zahrál 
fotbal a opékal buřty. Měl jsem velikou radost,z dis-
kotéky, protože jsem vyhrál cenu. Druhý den jsme 
šli na výlet. Bylo to dobré, protože jsme se koupali 
a šli jsme si koupit nanuka. Když jsme přišli domů, 
odpočinul jsem si. Pak byla večeře. Potom jsme šli 
na stezku odvahy, třetí den byla rozcvička, pak oběd 
a odjížděli jsme domů.

(Matěj Pavlíček 2. A)

 Dne 14.6. 2007 jsme přijeli do tábora ve Vysoké 
Lípě, který se nazývá Intercamp Mosquito. Hned po 
vybalení a zabydlení jsme prozkoumali tábor a šli na 
dřevo. Po řádném odpočinku pan školník rozdělal 
oheň, na kterémjsme si opekli výborné vuřty a pak 
„HURAÁÁ“ na diskotéku!
 Nejdřív se však pobavili mladší spolužáci z prv-
ního stupně, ale hned jak šli spát, nastoupili šesťáci 
a tancovali až do 23 hodin. Ráno jsme vstávali kolem 
7:00, abychom v 8:00 mohli vyrazit na celodenní 
výlet do Hřenska. Byla to velice dlouhá a úmorná 
cesta lesem. Nakonec jsme se doplazili k až k lodič-
kám, kde jsme měli ještě spoustu energie na houpá-
ní s plavidlem. Potom, co nás pan převozník vysadil, 

jsme šli kolem pískovcových skal až do Hřenska. 
Byla tam spousta stánků s věcmi. Pan učitel nám dal 
15 minut rozchod a mohli jsme si jít něco nakoupit. 
Prodávali tam Vietnamci a já jsem usmlouval přívě-
sek za 100 Kč na 70 Kč. Po nákupech v Hřensku jsme 
jeli zpět zase na pramicích. Do tábora už zbývalo jen 
několik kilometrů po svých.

(František Prášek 6.B )

 Po vyučování ve čtvrtek jsme vyjeli v půl čtvrté. 
V táboře jsme si vybalili svoje věci. Postele byly čtyři. 
A já byl v chatce s Fandou, Jůrou a Adamem. Když 
jsme si vybalili, šli jsme si hrát. Večer jsme měli tábo-
rák. Druhý den jsme měli celodenní výlet. I když 
nebyl celý den. Šli jsme do Dolského mlýna. Když 
jsme šli nazpátek, bolely nás nohy. Když jsme došli 
zpátky, tak jsme museli být čtvrt hodiny v chatce. 
Což mě nebavilo. A pak jsme si mohli dělat co chce-
me. Já hrál fotbal a byl jsem brankář. Večer jsme 
měli stezku odvahy. Chodili jsme po dvou. Ráno nás 
vzbudili brzo na rozcvičku. (V půl deváté – po noční 
stezce odvahy jsme spali jako beránci.) A pak jsme 
si mohli dělat co chceme a já hrál zase fotbal. A pak 
jsme dělali otisky prstů. A pak, když jsme čekali na 
rodiče, začalo pršet. A já s Frantou jsme odjeli jako 
poslední.

(Pavlík Svoboda)

Rodiče pro školu aneb ohlédnutí za minulým školním rokem.... 
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Co je doma, to se počítá....
 Již víte, že mladí fotbalisti nastoupili po prázd-
ninách do satelitních turnajů naladěni celkem vítěz-
ně, po dvou odehraných zápasech si zapsali jedno 
první a druhé místo.
 V sobotu 16.9. se satelitní družstva s výjimkou 
Chřibské, které chyběli onemocnění hráči, sešla na 
naší domácí půdě, s početným zástupem fanoušků. 
Počasí jim přálo, do hry byli všichni dychtiví, jenže 
od  začátku turnaje se výsledky míchaly jak nadivo-
ko rozdané karty, hra se  nedařila téměř žádnému 
z favoritů na přední místa a tak se k činům sveřepě 
prodrala i nenápadnější, o to však stále se zvyšující 
úrovní hry, družstva ostatní. Naši kluci hráli pěkně, 
jen jim scházela ta trocha střeleckého štěstí, bez 
kterého je každý fotbalista zoufalý a přesně v duchu 
slov : „Nedáš, dostaneš „ jsme tak brzo po začátku 
turnaje měli na kontě prohru s Dolní Poustevnou  
– naším největším soupeřem, Šluknovem A a remí-
zu s Jiříkovem. O předním umístění se nám mohlo 
jen zdát, kdyby … se neděly věci už popisované a i 
Ti ostatní „mistři „ se také tak  trochu utli a prohráli 
své jindy jistě vyhrané zápasy.
 Nakonec jsme si , po několika vítězných soubo-
jích, mohli vydechnout, protože jsme zuby nehty  
po vyrovnaném bodovém souboji obhájili druhé 
místo! Nejlepším hráčem turnaje byl navíc zvolen  
krásnolipský Fanda Holubek. Poděkovat se také 
sluší sponzorům, kteří se postarali o nadité tašky s 
odměnami pro jednotlivá družstva:
Koloniálu Jäckel, prodejně Jana, potravinám 
Z. Selingerové, J. Hlinkové, potravinám Farský, 
restauraci Dřevěnka, městu Krásná Lípa.

Výsledky: 1. SK Velký Šenov
                   2. TJ Krásná Lípa

         3. SK Stap Tratec Vilémov

Výsledky vzájemných utkání:           
Krásná Lípa : Dolní Poustevna  0 : 1
Krásná Lípa : Šluknov A                0 : 1
Krásná Lípa : Jiříkov                      0 : 0
Krásná Lípa : Šluknov B                3 : 0     
Branky dával: O. Lehoczki, D. Holubek, D. Cempírek                                                             
Krásná Lípa : Velký Šenov            2 : 1     
Branky dával: O. Lehoczki, F. Holubek
Krásná Lípa : Chřibská                  3 : 0      
Branky dával: kontumačně 
Krásná Lípa : Vilémov                   3 : 0     
Branky dával: 
Fanda Holubek, Ondra Lehoczki, Filip Alfery

 O týden později fotbalisti vyrazili do Jiříkova, 
kde si chtěli spravit chuť a taky se jim to s plnou 
parádou podařilo! Na začátku duel s Dolní Pous-
tevnou, ze kterého nevyšel vítězně nikdo – takže 
opět remíza,ale pak už žádné zaváhání ani klopýt-
nutí - kluci si sebejistě šli nejen pro další vítězství, 
ale i pro cenné body do konečné tabulky, kde zau-
jali strategicky nejvýhodnější postavení hned na 
špici!Doufejme, že si tentonáskok kluci udrží i v dal-
ších turnajích.Ten příští se odehraje v Chřibské.

Výsledky: 1. TJ Krásná Lípa
  2. SK Velký Šenov
                     3. FK Dolní Poustevna

 Výsledky vzájemných utkání: 
Krásná Lípa : Dolní Poustevna      0 : 0
Krásná Lípa : Velký Šenov             1 : 0          
Branky dával: Fanda Holubek
Krásná Lípa : Šluknov B                4 :  0     
Branky dával: David Holubek, Filip Alfery, 
Ondra Lehoczki 2x
Krásná Lípa : Šluknov A           1 : 0           
Branky dával: Ondra Lehoczki
Krásná Lípa : Vilémov               2 : 0          
Branky dával: Dominik Cempírek, Kamil Hošek  
Krásná Lípa : Jiříkov                 2 : 0          
Branky dával: Fanda Holubek, Ondra Lehoczki
Krásná Lípa : Chřibská              3 : 0         
Branky dával: kontumačně

pořadí team body

1. TJ Krásná Lípa 67

2. FK Dolní Poustevna 60

3. SK Velký Šenov 59

4. SK Plaston Šluknov A 43

5. SK Stap Tratec Vilémov 32

6. TJ Spartak Jiříkov 29

7. FK Chřibská 14

8. SK Plaston Šluknov B 11

1. zade ek     
2. maminka      
3. pomeran          

Petr Heene - IV.A

            
1. trenér        
2. lístek      
3. m nit        
4. jízdní ád         
5. najít       
6. návrh         
7. zpáte ní jíz-
denka          

RUBRIKA: LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU

Barbora Vondráčková - VIII.A

(ch počítáme jako 1 písmenko)

Správné řešení vložte do schránky označené LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU, která bude umístěna 

v trafi ce Jana na náměstí v Krásné Lípě nebo zašlete na e-mail: sarkapeskova@centrum.cz. 

Výherce získá volnou vstupenku na vybrané představení v krásnolipském kině.
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