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Dům Českého 
Švýcarska otevřel 

prezident ČR

Vzdělávací středisko
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 

nabízí v Domě Českého Švýcarska také vzdělávací 
a poradenské služby. Především se jedná o oblast 
ekologické výchovy (interaktivní programy pro ško-
ly ve stálé expozici Domu Českého Švýcarska, eko-
pedagogika, outdoorové vzdělávací programy pro 
fi rmy, školy), dále vzdělávání z oblasti šetrné turis-
tiky (ekoturismus, destinační management a dobrá 
praxe v řízení cestovního ruchu, rekvalifi kační kurzy 
pro průvodce v chráněných územích a pracovní-
ky informačních středisek, certifi kace turistických 
ubytovacích služeb). V neposlední řadě zajišťujeme
i kurzy na klíč a tematické semináře na téma ochra-
na přírody.

Příští číslo Vikýře vyjde 
v úterý 13. listopadukrásnolipský

půlměsíčník 3,50 Kč 31. října 2007

Zakončení projektu Centrum Českého Švýcar-
ska I nemohlo být slavnostnější. Poslední z pěti
staveb, vybudovaných v jeho rámci, otevřel prezi-
dent Václav Klaus, který si navíc prošel či alespoň 
zčásti prohlédl i všechny ostatní a v Krásné Lípě strá-
vil dvojnásobek času než například v třikrát větším 
Rumburku.

Kdyby snad samotná přítomnost hlavy státu
byla jako důkaz rostoucí prestiže a významu
našeho města málo, stačí jen připomenout pre-
zidentova slova úžasu nad tím, kolik ministrů, 
bývalých i současných, ho přišlo toho slunného 
odpoledne před nový Dům Českého Švýcarska 
pozdravit: jeho dlouholetý kamarád a někdej-
ší premiér Jan Stráský coby předseda Klubu
českých turistů, exministr Libor Ambrozek a minis-
tr zemědělství Petr Gandalovi z titulu členství ve
správní radě naší OPS. Jsou tam v dobré společnosti,
kromě starosty Linharta správní radu tvoří mimo 
jiné český konzul v Drážďanech Tomáš Podivín-
ský, významný průmyslník a podporovatel našeho
města Antonín Koláček či vicehejtman Radek Von-
ka. V jejich doprovodu prezident otevřel dům za
pětasedmdesát milionů a prohlédl si dílo za dalších 
pětasedmdesát. Pro srovnání – v Rumburku na úvod 
pokřtil autobus ČSAD Semily a kroutil nad tím hlavou 
ještě při odjezdu.

Krásná Lípa a České Švýcarsko se zkrátka staly
značkou, se kterou ráda spojí své jméno nejed-
na významná osobnost. Setkání s prezidentem 
je ale přesto něco, co se nám zde asi nenaskytne 
mnohokrát za život. Orámováno bylo navíc suve-
rénním vystoupením Ústřední vojenské hudby 
Armády ČR, a přestože na našem náměstí už hrálo
ledacos, získání tohoto absolutně špičkového 
hudebního tělesa považuji za jeden z vrcholů 
organizačního mistrovství týmu kolem staros-
ty Linharta a tajemníka Koláře. Jeden aby se
pomalu bál, že začneme být rozmazlení.

(Petr Hořeňovský)

Za účasti prezidenta ČR Václava Klause bylo 
16. října 2007 slavnostně otevřeno zcela nové 
návštěvnické a vzdělávací středisko Českého Švý-
carska na náměstí v Krásné Lípě. Jeho úkolem 
je napomáhat dalšímu rozvoji cestovního ruchu
v tomto regionu a stát se současně i vstupní bra-
nou do Národního parku České Švýcarsko a jeho 
okolí. Dům Českého Švýcarska vznikl jako jedna

Návštěvnické středisko
Dům Českého Švýcarska návštěvníkům toho-

to regionu nabízí hned několik zajímavých služeb 
a současně i možnost seznámit se zábavnou for-
mou s přírodními a kulturními hodnotami tohoto 
jedinečného území. Mezi nejvyužívanější bude 
zcela jistě patřit Informační středisko Českého 
Švýcarska v přízemí budovy, které vám poskytne 
kompletní turistický informační servis o regio-
nu, k dispozici vám bude i internetová kavárna, 
ekokoutek s nabídkou Bio i Fair Trade potravin 
(k dostání i ekologicky šetrné a regionální výrobky), 
dále si zde můžete zakoupit jízdenky a vstupenky 
na atraktivity v Saském Švýcarsku, v případě zájmu 
zajišťujeme i ubytování, průvodcovské služby 
a v neposlední řadě je v infocentru samozřejmě
k dostání široký sortiment turistického zboží 
jako jsou mapy, průvodce, publikace o regionu 
a suvenýry. Otevřeno je celoročně každý den, 
za každého počasí od 9 do 18 hodin, v zimě do
17 hodin.

Žádný z návštěvníků by si neměl nechat 
ujít ani expozici České Švýcarsko – život, tajem-
ství, inspirace. Jedná se o zcela novou, moder-
ní expozici, která vás provede nejen historií, ale
i přírodou, dále vás upozorní na jedinečné kulturní 
hodnoty i zajímavé osobnosti tohoto regionu. Celá 
expozice je rozložena ve dvou patrech, vyzkoušet 
si na „vlastní kůži“ můžete interaktivní exponá-
ty jako je např. větrný mlýn, lososí cestu, labyrint
v krajině a další hravé exponáty. Součástí expozice je
i panoramatická projekce na téma Krajina zroze-
ná z písku a moře a kinosál s kapacitou až 50 míst.
A právě zde na vás čeká vyvrcholení celé expozi-
ce ve formě dvacetiminutového emotivního fi lmu 
s názvem Krajina tajemství. Máte možnost 
shlédnout nejen působivé záběry na krajinu

a přírodu Českého Švýcarska, ale současně se
i zaposlouchat do poutavého výkladu o této kraji-
ně v podobě charismatických hlasů herců Františ-
ka Němce a Vladimíra Dlouhého. Celá expozice je 
dvoujazyčná (česky a německy) a je tvořena tak, 
aby zaujala pozorného návštěvníka všech věkových 
skupin. Otevřeno je celoročně každý den od 9 do
18 hodin,v zimě do 17 hodin.

z pěti součástí projektu Centrum Českého Švýcar-
ska, na který město Krásná Lípa získalo prostředky
z Evropské unie v celkové výši 160 mil. korun.

Poradenské centrum pro podnikatele a obce, 
které sídlí v prvním patře budovy Domu ČŠ naopak 
vyhledává zdroje za účelem fi nancování projekto-
vých záměrů, zpracování projektů na „klíč“ a zajiš-
tění komplexních služeb spojených se zpracováním
i řízením projektu.
Zážitky v Českém Švýcarsku

Patříte-li mezi návštěvníky, kteří chtějí zažít 
něco jedinečného a netradičního, pak právě vám 
jsou určeny jednodenní i vícedenní zážitkové poby-
ty v Českém ale i Saském Švýcarsku. Můžete se 
projet Kočárem jako za časů Kinských, letět baló-
nem, zahrát si golf s výhledem na pískovcové stěny
a Pravčickou bránu, jet tramvají do skal, zdolat via 
ferraty za doprovodu průvodce či strávit příjemné 
chvíle v termálních lázních. Podrobné informace
o těchto programech se dozvíte také v Domě Čes-
kého Švýcarska – v informačním středisku, které 
provozuje obecně prospěšná společnost České 
Švýcarsko.
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SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
v pondělí 5. 11. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 8. 11. 2007 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:

Pondělí 7:00–12:00 a 14:00–17:00 
Úterý 7:00–12:00 a 14:00–15:00 
Středa 7:00–12:00 a 14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a 14:00–15:00
Pátek 7:00–13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00–11:00 

Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, 
baterie, bioodpad.

Povídání o sběrném 
dvoře - Tříděné od-

pady
Někdy si lidé pletou, co je vlastně tříděný odpad, 

je to takový odpad, který se dále předává k dalšímu 
zpracování. Mezi tento nepatří obuv, prošívané deky, 
keramika a koberce, to jsou nejčastěji odevzdávané 
odpady, jako odpady tříděné.

V našem městě je tříděný odpad od občanů 
odebírán formou zelených plastových pytlů, které 

zdarma dostanete v kanceláři technických služeb 
města, naplněné pytle pak ukládáte v určený den 
na svozovou trasu. Tyto pytle, pokud je nechcete 
ukládat na svozovou trasu, mohou být odvezeny do 
sběrného dvora. Tato služba funguje v našem městě 
již od roku 1999 a za vytříděný odpad, který se váží, 
dostává město vynaložené fi nanční prostředky 
zčásti zpět.
Do tříděných odpadů, které sbíráme v našem městě 
patří:
PAPÍR A NÁPOJOVÉ KARTONY - to jsou noviny, 
časopisy, knihy, kartony, lepenka, katalogy, kr-
abice od džusů, mléka, vína apod. Tyto by měly 
být vymyté, rozstřižené a složené. Dále papíry bez 
mastnot a jiných nečistot. Že se starý papír používá
k výrobě nového ví každé dítě. Kartony od mléka
a džusů jsou využity také k výrobě papíru, ale i jako 
izolační desky do stavebnictví.
TEXTIL - bavlněné a vlněné oblečení, pletené 
tkaniny a látky, vše čisté a suché. Oděvy mají být 
bez knofl íků , zipů a dalších kovových nebo plas-
tových ozdob. Mezi vytříděný textilní odpad nepatří 
kožené oděvy, prošívané deky, peřiny, koberce
a punčochové výrobky. Po zpracování se tento od-
pad opět vrací ke spotřebiteli.
PLASTY - sbírají se PET lahve od nápojů, igelitové 
nákupní tašky, fólie, sáčky, kelímky. Veškerý plas-
tový obal by měl být čistý vymytý a plastové lahve 
sešlápnuté. Ostatní plasty z domácností jako židle, 
hračky, různé nádoby na potraviny, odpadkové 
koše, kýble, umyvadla apod. Z plastových lahví se 
vyrábí umělohmotná střiž používaná ve staveb-
nictví a textilním průmyslu. Ostatní plasty se taví 
a využívají na výrobu plastových okapů, svodů, 
střešní krytiny, plotů a další.
SKLO - třídíme na sklo bílé a barevné a to, že se 
skleněné střepy přidávají do výroby sklářského 

CO DĚLAT, KDYŽ 
JSTE …

Nalezli mládě ježka a chcete mu pomoci ... 
Ježka můžeme v přírodě potkat kromě zimy 

prakticky celý rok, ale nejčastěji se s nimi setkáme 
v letních a podzimních měsících. Říjen a listopad je 
pro ježky období přípravy na přezimování. Aby zimu 
ve zdraví přežili, musí ježci dosáhnout hmotnosti 
650-700g. Pokud venkovní teplota klesne pod -6 °C 
je takový ježek schopen uložit se do svého pelíšku 
k zimnímu spánku a zimu až do jara v pořádku 
přežít. Ježek s nižší hmotností nemá příliš velkou 
naději na přežití, proto bychom se měli takového 
jedince ujmout. Většinou se jedná o mláďata, která 
se nestačila dostatečně vykrmit.

Ježek je hmyzožravec. Rostlinnou potravu 
přijímá málokdy. V přírodě se živí hmyzem, žížalami, 
šneky, vejci. V zajetí je ale lepší tuto stravu nahradit 
masem, protože žížaly a šneci mohou obsahovat 
parazity. Vhodná strava v domácím prostředí je 
vařená rýže, těstoviny, syrové vločky, syrové hovězí 
maso nebo konzerva pro kočky, psy, nastrouhaná 
syrová mrkev, dětské piškoty, tvaroh, strouhaný 
sýr. Stravu je vhodné podávat ve formě husté kaše. 
K pití podávejte nejlépe fenyklový čaj nebo pitnou 
vodu. Nikdy NE MLÉKO!!! 

Ježek je noční živočich, proto větší část denní 
dávky jídla by měl dostat večer. Menšího ježka 
krmíme alespoň 2x denně, ježka nad 250g. krmíme 
jen večer. Můžeme mu občas přidat i suché granule 
pro psy a kočky nebo moučné červy. Pro lepší 
kondici je vhodné přidat ježkům 3x týdně do krmení 
přípravek Roboran, který koupíte ve zverimexu 
nebo u veterináře.

Do hmotnosti 600 gramů musí být ježek
v pokojové teplotě (a to okolo 18°C).

Tedy žádný vlhký sklep nebo balkon, kolna. 
Ježka s hmot. minim. 600 gramů přeneste 
do chladnější místnosti, na krytý balkon (kde 
nemrzne!), do světlejšího sklepa. Na jaře svého 
(nebo své) svěřence dokrmte. Ježek se vypouští 
do přírody koncem dubna (začátkem května), 
je-li alespoň tři dny suché počasí a samozřejmě, 
není-li teplota pod + 5°C. Nikdy nepouštějte ježka
v blízkosti silnic! Nepouštějte ho na prázdné 
opuštěné místo, otevřenou louku nebo do hustého 
(hlavně jehličnatého) lesa. Ježek se nesmí vypouštět 
za denního světla, ale pozdě odpoledne, v době, 
kdy už se začíná stmívat.

kmenu na výrobu skla nového víme všichni. 
Mezi skleněné střepy nepatří zrcadla, keramika
a porcelán.
KOVY - drobné kovové předměty, plechovky od 
potravin, kovové uzávěry. Odpad opět musí být 
čisty a bez zbytků potravin. POZOR mezi tyto 
nepatří plechovky znečištěné od barev a chemikálií, 
to už je odpad nebezpečný. Vytříděný kov se opět 
vrací do výroby.
POLYSTYREN - od bílého zboží (výplně krabic) led-
nice, televize a další el. spotřebiče. I tento odpad je 
třeba odevzdávat k dalšímu zpracování čistý.
Další formou sbírání tříděného odpadu jsou 
sběrné nádoby rozmístěné ve městě a v současné 
době rozšířené o dalších pět stanovišť - náměstí 
(průchod od samoobsluhy k panel. Domům), pane-
lové sídliště (parkoviště u zeleného domu), Pražská 
ul. (obchod u medvěda), Pražská ul. (parkoviště
u TIP SPORT BARU), Kyjovská ul. (u bývalé Sla-
vie), Křižíkova ul. (u baru Novota), Varnsdorfská ul.
(u prodejny potravin), Vlčí Hora (vedle provozovny 
NOBILIS TILIA), Zahrady (u Pharmingu), Kyjov 
(parkoviště u autobus. Zastávky)

(Kamberská Eva)

Občanská právní poradna Komunitního centra 
- zdarma
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu pouze písemně, buď přímo v Komunitním centru 
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. 
Formulář 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.

Mohu odstoupit od pojistné smlouvy, když jsem od pojišťovny neobdržela odpověď na mé 
dotazy? Zjistila jsem, že smlouva je od samého počátku špatně sepsaná a kdybych věděla, s jakou 
arogancí a ignorací se setkám, nikdy bych takovou smlouvu nepodepsala. Nebo mám smůlu
a můžu tuto smlouvu jen vypovědět? 
Možnost odstoupení od pojistné smlouvy týkající se sjednávaného soukromého pojištění má od
1. 1. 2005 podle ust. § 23 odst. 1 a 2 zákona o pojistné smlouvě (zák. č. 37/2004 Sb.) pojistník, pokud 
mu pojišťovna úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpoví jeho písemné dotazy 
týkající se sjednávaného soukromého pojištění a pokud by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů 
pojistnou smlouvu neuzavřel. Ze slova „sjednávaného“ pak vyplývá, že dotaz musel být položen před 
sjednáním pojištění. Pokud pojišťovna vůbec dotaz nezodpoví, pak zní logická otázka, proč pojistník 
smlouvu uzavíral, když ve věci neměl jasno. Tuto otázku bude pojistník velmi těžko vysvětlovat – vždyť 
je způsobilý k právním úkonům, tak proč na vysvětlení netrval. Zde nebude platit argument, že mu 
prostě řekli, že to tak má být – pokud totiž smlouvu uzavřel, pak v této věci jasno asi měl. Trvání na 
formálním zodpovězení dotazu, který již nebylo potřeba zodpovídat, když pojistník smlouvu uzavřel, je 
pak zneužitím práva. 
Zmíněné ustanovení se týká pojistných smluv uzavřených po 1. 1. 2005 (§ 72 zákona o pojistné smlouvě: 
právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí 
dosavadními právními předpisy). 
Smysl odstoupení spočívá v tom, že se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen nejpozději ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit zaplacené pojistné. Od něho se odečte 
to, co již ze soukromého pojištění plnil. Pojistník je ve stejné lhůtě povinen vrátit částku vyplaceného 
pojistného plnění.

Vaše otázky pro EKOPORADNU
Pokračují podzimní Zelené čtvrtky aneb 
odpolední škola ekologie pro veřejnost
Srdečně vás zveme na další velice zajímavé setkání z cyklu podzimních Zelených čtvrtků: 
Globální oteplování – promítání fi lmu Nepříjemná pravda, doplněné odborným výkladem.
Kdy: čtvrtek 1.11. 2007 v 17 hod.
Kde: Dům Českého Švýcarska, Křinické nám. 10, Krásná Lípa
Vstupné: zdarma
Na našem semináři v rámci Zelených čtvrtků můžete shlédnout fi lm Nepříjemná pravda, oceněný 
Oscarem v kategorii dokumentárních fi lmů. V něm vás strhující formou seznámí bývalý americký 
viceprezident Al Gore s hrozbou globální katastrofy, způsobené vlivem oteplování naší planety. Na 
tento seminář pro veřejnost přijal naše pozvání přední odborník v oboru globálního oteplování, pan
RNDr. Jan Pretel, vedoucí oddělení klimatických změn z Českého hydrometeorologického ústavu
v Praze. Po skončení fi lmu nám objasní složitou situaci kolem globálního oteplování a vy budete mít také 
jedinečnou možnost klást mu své dotazy k tomuto tématu.

(Eva Podhorská, České Švýcarsko o. p. s.)
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RŮZNÉ
Máme nový vánoční strom

Nový vánoční strom pro Krásnou Lípu byl 
vysazen za symbolického přispění prezidenta ČR 
Václava Klause při jeho nedávné návštěvě. Více než 
6 metrový jehličnan z arboreta na Sněžné dostalo 
město darem od rodiny Vítka Fritsche. Jedná se 
o douglasku tisolistou, jedince stejného druhu, 
který rostl v místě bývalého parčíku u autobusového 
náměstí, v místě nového Domu Českého Švýcarska.

Jehličnatý strom, botanickým názvem 
Pseudotsuga menziesii je původem ze Severní 
Ameriky, dorůstá více než 60 m, ve své domovině 
i výše, dobře snáší městské prostředí.

Je vysazen v místě, kde by neměl být v budoucnu 
ohrožen případnou další výstavbou, a kde vhodně 
dotváří úpravu celého veřejného prostranství 
u nové autobusové zastávky, Domu Českého 
Švýcarska a Továrny – tří letos dokončených staveb. 
Vzhledem k jeho výsadbové velikosti musela být 
pro jeho usazení na novém stanovišti použita těžká 
mechanizace našich Technických služeb.

Věřme, že nový strom odolá všem různým 
nástrahám, rozmarům počasí, vandalům a bude 
dlouhá desetiletí zdobit centrum města nejen 
v čase vánočním.

(J. Kolář)

Kniha rekordů zná
i Krásnou Lípu

Díky takzvanému „Jégrovu“ prádlu se Krásná 
Lípa zapsala do České knihy rekordů. Stalo se tak 
první zářijový den, když se na krásnolipském náměstí 
sešlo třináct odvážlivců v tomto slušivém módním 
doplňku, který stejně jako jeho název spatřil světlo 
světa právě v Krásné Lípě. Krásnolipáci se do České 
knihy rekordů dostali ve chvíli, kdy překonali rekord 
v počtu lidí, kteří se shromáždili na jednom místě ve 
spodním „Jégrově“ prádle. 

Město Krásná Lípa děkuje rodině Vítězslava 
Fritsche za dar – vzrostlou sazenici douglasky 
tisolisté.

Krásná Lípa uctila 
své starší obyvatele

Neodmyslitelnou součástí kulturního kalendáře 
se pro mnohé seniory Krásné Lípy stává tradiční 
podzimní Den úcty ke stáří. V sobotu přijalo 
pozvání pracovníků Sboru pro občanské záležitosti 
a krásnolipského městského úřadu na malou oslavu 
téměř sto padesát seniorů. Ti se setkali v místním 
kulturním domě, kde na ně čekalo malé pohoštění, 
vystoupení břišních tanců a k tomu všemu jim 
k tanci a poslechu hrála skupina Peleton.

Krásnolipští ovšem na své starší spoluobčany 
nepamatují jen jednou v roce na podzim. Členové 
zdejšího Sboru pro občanské záležitosti za nimi 
pravidelně dochází, i když někdo z nich slaví 
významné životní jubileum. 

T-klub proti nudě
V letošním roce se do T-klubu díky získané dotaci 

podařilo nakoupit nové vybavení, např. sportovní 
potřeby nebo společenské hry. Dotaci pro podporu 
akcí pro neorganizovanou mládež získal oddíl 
ATOM Zelenáči Krásná Lípa. V T-klubu se v průběhu 
roku konala řada soutěží, turnajů a sportovních či 
společenských her. Smyslem bylo zpestřit volný 
čas dětem, které T –klub navštěvují a jak už stojí 
v názvu akce pomoci tomu, aby se děti nenudily 
a v T-klubu nalezly vždy něco zajímavého. Škoda že 
pracovníci klubu v letošním roce nedokázali dotaci 
více využít na výlety. Aktivity v T-klubu podpořilo 
MŠMT ČR prostřednictvím Asociace turistických 
oddílů mládeže.

(Volfová Hana)

Havelské posvícení 
– nová krásnolipská 

tradice
V sobotu 13. října proběhla další začínající lidová 

tradice v Krásné Lípě - Havelské posvícení. Připravili 
ho členové folklorního souboru Lužičan z Krásné 
Lípy na dvoře železářství. I přes velmi mrazivé 
podmínky se návštěvníci mohli potěšit mnoha 
zabijačkovými pochoutkami, posvíceneckými 
koláčky a v neposlední řadě zanotovat s lidovou 
muzikou Lužičanu. Velké poděkování patří 
sponzorovi posvícení - Řeznictví POD KLÁŠTEREM 
z Rumburka. Tento zvyk se zařadil mezi další akce 
pořádanými FS Lužičan v Krásné Lípě a to již 20 
let. Přejeme proto všem členům souboru Lužičan 
mnoho zdaru do dalších let.

(Petr Semelka - kulturní pracovník)

Vakcinace lišek
proti vzteklině. 

Ve dnech 16. - 22.10. proběhne na území okresu 
Děčín letecká vakcinace lišek proti vzteklině. Pokud 
bude termín vakcinace dodržen, bude vypláceno 
vzorkovné ve výši 380,- Kč za jednu ulovenou, 
nebo nalezenou lišku Krajskou veterinární správou, 
pracovištěm Rumburk.

(Miroslav Lotocký,
odbor životního prostředí MěÚ Rumburk)

POZVÁNKY
Pravidelná půlhodina pro podnikatele 
v Českém Švýcarsku
Krásnolipské Poradenské centrum pro 
podnikatele, které provozuje obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko, pro Vás připravilo 
cyklus krátkých seminářů k jednotlivým 
dotačním programům, které jsou zaměřeny na 
rozvoj podnikatelských aktivit. Na seminářích 
budete v krátkosti seznámeni s aktuálním 
vývojem v oblasti strukturálních fondů a budou 
Vám upřesněny možnosti ucházet se o veřejné 
prostředky určené na rozvoj podnikání 
v rozličných oblastech.
Semináře se konají každé první pondělí v měsíci 
od 17:00 do 17:30 hodin ve velké učebně Domu 
Českého Švýcarska, Křinické nám. 1161/10, 
407 46 Krásná Lípa. 
Další seminář se uskuteční 5. listopadu 2007 
program START
Cílem programu START je umožnit realizaci 
podnikatelských záměrů osob vstupujících 
do podnikání poprvé nebo s delším časovým 
odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě 
bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky 
s fi nančním příspěvkem.
Účast na seminářích je bezplatná (další 
seminář proběhne výjimečně druhé pondělí 
v měsíci, dne 10. prosince 2007, a seznámíme 
Vás s aktuálními dotačními možnostmi pro 
podnikatele na základě vyhlášených nebo 
připravovaných výzev)
(Filip Mágr, manažer podnikatelského centra,
777 819 912, poradenske.centrum@
ceskesvycarsko.cz )

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 1+1=3. V pondělí 
15. listopadu 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.
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Prezident a první dáma přijeli na čas, v 16 hodin za zvuků
zvonů je vítá starosta na náměstí

Cestou k Domu ČŠ si prezident podával ruce s přítomnými
občany

Žáci naší Základní školy zazpívali písničku Chválím tě země má
 za klavírního doprovodu Michala Jániše

Na schodech Domu ČŠ pronesl prezident i první dáma projev a odpovídali na 
otázky dětí i dospělých

Slavnostní otevření Domu ČŠ učinil prezident za pomoci hejtmana Ústeckého kraje odjištěním horolezeckého
lana a karabiny a odkrytím označení nad vchodem

Prezident s doprovodem si prohlédl část informačního střediska
a Expozice ČŠ

Uvnitř infocentra byl čas na pozdravy a diskuzi se zvanými
hosty a prohlédnout si fi lm o Českém Švýcarsku

Na schodech podepisoval pan prezident své fotografi e,
kroniky a knihy Modrá nikoli zelená planeta

Lužičan a Křiničánek předvedli své umění v tanci a pečení
koláčků
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USNESENÍ
z 20. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 04. 10. 2007

I. Hlavní program 
Návštěva prezidenta republiky 
Usnesení RM č. 20 - 01 
RM projednala informace o přípravě návštěvy 
prezidenta České republiky v Krásné Lípě dne 
16.10.2007 a schvaluje rámcový rozpočet akce. 

II. Došlá pošta 
Směna pozemků 
Usnesení RM č. 20 - 02 
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 1119/3, 
k. ú. Krásná Lípa, za část p. p. č. 1119/2 a část st. p. č. 
595/5, k. ú. Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.  
Pronájem pozemku 
Usnesení RM č. 20 - 03 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:
p. p. č. 1753/1, část o výměře 2 200 m2, k. ú. Krásná 
Lípa.  
Převod pozemku 
Usnesení RM č. 20 - 04 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod 
pozemků od Pozemkového fondu ČR:
p. p. č. 615/1, k. ú. Krásná Lípa (RD);
p. p. č. 1389/2, k. ú. Krásná Lípa (MK). 
Byty 
Usnesení RM č. 20 - 05 
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Havlíčkova 928/21, 
Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Dohnalová Lenka, Frindova 979/4, Krásná Lípa,
2. Němec Michal, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa,
3. Surmaj Robert, Bezručova 359/15, Krásná Lípa. 

III. Různé 
Smlouva - koupě hasičského vozidla 
Usnesení RM č. 20 - 06 
RM schvaluje smlouvu č. 2007/33/11-378 ve věci 
zakoupení motorového vozidla AVIA 31.1 K/5 pro 
potřeby výjezdové jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Krásná Lípa. 
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - Severočeská 
plynárenská, a. s. 
Usnesení RM č. 20 - 07 
RM schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
o sdružených službách uzavřenou mezi městem 
Krásná Lípa a Severočeskou plynárenskou, a. s., 
Klíšská 940, Ústí nad Labem na zajištění dodávky 
zemního plynu pro výstavbu motelu a kempu 
Českého Švýcarska. 
Dohoda o ukončení smlouvy 
Usnesení RM č. 20 - 08 
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o 
výpůjčce č. 2000/42/19-206 se Sportovním klubem 
stolního tenisu na vypůjčení 2 ks stolů na stolní 
tenis. 
Dodávka pitné vody, Křinické nám. 1161/10 
Usnesení RM č. 20 - 09 
RM schvaluje nájemci o. p. s. České Švýcarsko, 
Křinické nám. 1161/10, Krásná Lípa uzavřít dodatek 
ke smlouvě na dodávku pitné vody a odvádění 
odpadních vod v objektu Křinické náměstí 1161/10, 
Krásná Lípa uzavřené mezi městem Krásná Lípa a 
fi rmou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., 
Přítkovská 1689, Teplice.  

Dodávka el. energie, Křinické nám. 1161/10 
Usnesení RM č. 20 - 10 
RM schvaluje nájemci objektu Křinické nám. 
1161/10 o. p. s. České Švýcarsko uzavřít smlouvu 
o sdružených službách dodávky el. energie ze sítě 
nízkého napětí s fi rmou ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 
1/425, Praha a smlouvu o připojení s fi rmou ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická, Děčín pro objekt Křinické 
nám. 1161/10, Krásná Lípa. 
Dodávka plynu, Křinické nám. 1161/10 
Usnesení RM č. 20 - 11 
   
RM schvaluje nájemci objektu Křinické nám. 
1161/10 o. p. s. České Švýcarsko uzavřít smlouvu se 
Severočeskou plynárenskou, a. s., Klíšská 940, Ústí 
nad Labem na dodávku plynu pro objekt Křinické 
nám. 1161/10, Krásná Lípa. 
Byty 
Usnesení RM č. 20 - 12 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 6, 
Frindova 979/4, Krásná Lípa. Byt I. kategorie o 
velikosti 1 + 1 (cca 30 m2). Kauce 5 000 Kč.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na 
vlastní náklady. 
Byty 
Usnesení RM č. 20 - 13 
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč za 
byt č. 44, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa Lucii 
Martínkové, Na Štolách 774, Kutná Hora. 
Stavební úpravy - ZŠ Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 20 - 14 
RM schvaluje nabídku Ing. Jiřího Drahoty, Rumburk 
na provedení víceprací spojených s projektovou 
dokumentací pro stavební úpravy a dostavbu 
Základní školy v Krásné Lípě dle SOD č. 2007/11/14-
292, spočívajících v úpravách již navržených a 
zpracovaných částí projektu z důvodu změny 
podmínek pro podání žádosti o dotaci. RM ukládá 
starostovi města provést úpravu navržených 
termínů dle podmínek pro podání příslušných 
žádostí o dotace. 
Dittrichova hrobka 
Usnesení RM č. 20 - 15 
RM se seznámila s rozhodnutím o opatřeních na 
objektu hrobky, vydané odborem státní památkové 
péče Městského úřadu Rumburk a ukládá Pavlu 
Bartoňovi, vedoucímu odboru technických služeb 
MěÚ Krásná Lípa zajistit odstranění porostu 
náletových dřevin v prostoru zastřešení hrobky v 
termínu do 31.11.2007 a Karlu Marešovi, pracovníku 
odboru výstavby, investic a ŽP MěÚ Krásná Lípa 
zajistit provedení statického posouzení konstrukce 
kovu a nosních částí zastřešení v temínu do 
31.12.2007. 
Přístup k nemovitosti Krásný Buk č. p. 18 
Usnesení RM č. 20 - 16 
RM projednala dopis od paní Andertové a 
nesouhlasí s vydáním výjimky pro vjezd k mostku 
po pozemku p. p. č. 1072, s tím, že přístup a příjezd 
k nemovitosti č. p. 18, Krásný Buk po p. p. č. 1074 
považuje za dostatečný. 

Mimořádná inventarizace 
Usnesení RM č. 20 - 17 
RM schvaluje složení DIK (dílčí inventarizační 
komise) k provedení mimořádné inventarizace 
majetku v MIS, Křinické náměstí 255/5, Krásná 
Lípa - bývalé informační středisko, galerie - kde 
předsedou je Dagmar Mrázová, členem za město 
Krásná Lípa Soňa Tůmová a za o. p. s. ČŠ Barbora 
Laštůvková a Jaromír Josef a ukládá DIK v tomto 
složení provést ke dni 09.10.2007 mimořádnou 
inventarizaci majetku. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro 
rok 2007 
Usnesení RM č. 20 - 18 
RM schvaluje složení DIK (dílčí inventarizační komise) 
k provedení inventarizace majetku v Infocentru, 
Křinické nám. 10, Krásná Lípa, kde předsedou je 
Karel Homolka a členy za město Krásná Lípa jsou 
Romana Filipová a Dagmar Mrázová, za o. p. s. ČŠ 
Jaromír Josef a Jana Nováková a ukládá DIK v tomto 
složení provést k 31.12.2007 řádnou inventarizaci 
majetku. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro 
rok 2007 
Usnesení RM č. 20 - 19 
RM odvolává Lucii Loukotovou z inventarizační 
komise k provedení inventarizace peněžních 
prostředků pokladny cizích prostředků města pro 
rok 2007 a jmenuje nového člena Evu Škachovou s 
okamžitou platností. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro 
rok 2007 
Usnesení RM č. 20 - 20 
RM odvolává Jana Fialu z hlavní inventarizační 
komise města Krásná Lípa pro rok 2007 a jmenuje 
nového člena Janu Gálovou s okamžitou platností. 
Jmenování do komise RM 
Usnesení RM č. 20 - 21 
RM jmenuje do komise pro výběrová řízení Karla 
Mareše, pracovníka odboru výstavby, investic a ŽP 
MěÚ.
 
IV. Informace 
RM dále projednala tyto informace: 
- předběžný rozpočet na rekonstrukci krovů kaple 

Vlčí Hora,
- informační dopis o změnách koncepce, 

působnosti a organizačním uspořádání služby 
cizinecké pohraniční policie v rámci Ústeckého 
kraje,

- nařízení č. 3/2007 Krajské veterinární správy 
pro Ústecký kraj k zamezení šíření nebezpečné 
nákazy Katarální horečky ovcí,

- dopis od Agentury IS - nabídka k prezentaci 
města v německých turistických novinách,

- dopis od SNPČŠ - odpověď na dotaz k rekonstrukci 
kotelny v Krásné Lípě,

- přehled o návštěvnosti knihovny a internetu za 
měsíc září 2007,

- Equal - zápis ze schůzky partnerů projektu KCČŠ 
ze dne 17.09.2007.

Jiří Vích Ing. Zbyněk Linhart
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Komentář
Výroba elektrické energie je mnohamiliónový 

byznys, který s sebou ovšem přináší řadu zátěží. 
Informace, že každá tepelná elektrárna kromě žáda-
né elektřiny vyrábí popílek, zplodiny a hluk, také 
nikoho nepřekvapí. Architektonický skvost to nebý-
vá a na rozvoj lokality lze v klidu zapomenout. Kdo 
by ostatně chtěl v takovém místě žít.

Firma KOMAXO, majitel kotelny v centru naše-
ho města - ano, té s tím velkým komínem, co z něj 
tu a tam stoupá onen černý kouř - řeší jiný problém. 
Chce ji údajně ekologizovat a zahájit výrobu státem 
štědře dotované elektrické energie převážně z bio-
masy. Převážně? Bohužel, jeden vypečený zákon 
dovoluje přihazování biomasy do fosilních paliv, 
rozumějte běžného uhlí. Výsledkem „ekologizace“ 
je tedy více jak šedesátinásobný nárůst emisí např. 
u oxidu siřičitého! To prosím není chyba tisku, ale 

údaj z dokumentace investora. To samozřejmě není 
vše. Palivo musí někdo přivážet, škváru odvážet. 
Turbína je hlučná a protihlukovou zábranu má tvořit 
betonový plot vysoký 6 metrů. Žádné dobré zprávy 
pro sousedy. A těmi jsme vzhledem k velikosti měs-
ta jaksi všichni.

Že záměr nevyvolá nadšení, fi rma přinejmen-
ším tušila a v Krásné Lípě se jím veřejně moc nechlu-
bila. V tichosti probíhající přípravy se na veřejnost 
dostaly teprve při posledním jednání zastupitelstva, 
které přijalo nesouhlasné usnesení. Proto působí 
náhlé snahy KOMAXA o cosi jako otevřenou komu-
nikaci nedůvěryhodně. Zastupitelé jsou oslovováni 
prostřednictvím dopisů, ve kterých fi rma vyjadřuje 
touhu všemožně podporovat místní organizace 
i Krásnou Lípu jako takovou a znovu oprašuje již 
téměř zapomenutý repertoár s dodávkami levněj-

šího tepla. Tento coming-out pochopitelně neplyne 
z lásky ke Krásné Lípě, ale spíše z potřeby získat sou-
hlasné stanovisko města.

Je nesporné, že se KOMAXO snaží příslibem 
fi nanční podpory naklonit, nebo spíše nakoupit 
veřejné mínění ve svůj prospěch. Naznačované, 
až statisícové částky pro zájmové organizace však 
působí dojmem směšného kapesného, přihlédne-
me-li k výnosům ze záměru, na kterém kolínské fi r-
mě KOMAXO tolik záleží. 

Podstatou věci ale není, komu, kolik a za co 
KOMAXO chce platit. Hlavní otázkou je, zda je dobré, 
aby se Krásná Lípa ubírala cestou nárůstu nákladní 
dopravy a rozličných elektrárenských emisí. Elekt-
rárna v centru města místním lidem mnoho rado-
sti nepřinese a vyhledávaným turistickým cílem se 
také nestane. 

(Tomáš Salov)

Program kina Krásná Lípa
na měsíc LISTOPAD 2007
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Prezident Václav Klaus symbolicky zasadil nový strom – douglasku. Ku pomoci mu byli vedle hejtmana
Ústeckého kraje Jiřího Šulce i ministr zemědělství Petr Gandalovič či poslanec Libor Ambrozek.

Na prahu Továrny přivítala prezidentský pár ředitelka Zuzana Fryčová,
následovala malá prohlídka této stavby. 

Návštěva ze sousedního Německa z Neukirchu, stejně podnikatel mluvící 
rusky a přechod na angličtinu nedělal prezidentovi problém 

V kulturním domě se přivítal prezident i první dáma se zvanými hosty
z města, Českosaského Švýcarska a Šluknovska 

Do kulturního domu se šlo po nové cyklostezce okolo Cimráku

Osobní setkání a rozhovor se točil také kolem životního prostředí
a evropských fondů

Prezident republiky odjíždí od kulturního domu s pozváním starosty města 
na Hrad
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INFORMACE Z TOVÁRNY -
DOMU VOLNÉHO ČASU

Bližší informace: Zuzana Fryčová, ředitelka 
Relax Krásná Lípa p.o., tel.: 777 332 215

e-mail: tovarna@krasnalipa.cz
www.krasnalipa.cz

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

Pořádáme oslavy narozenin, svatby, 
třídní srazy.

Rezervace na tel.: 777 332 215
 Po-Čt 11:00-21:00 hod.
 Pá 11:00-23:00 hod.
 So 12:00-23:00 hod.
 Ne 13:00-8:00 hod.

VÝSTAVNÍ GALERIE 
Otevírací doba dle baru s občerstvením

do 18:00 hod.

FITNESS CENTRUM 
  Po-Ne 14:00-22:00 hod.
 navíc středa 06:00-08:00 hod.

Každý měsíc zajímavé akce!!

UBYTOVÁNÍ RECEPCE
Po-Ne 14:00-22:00 hod. 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

Tovární dveře mají 
další podpis

Už šestý podpis se objevil na pískovcových 
futrech v Továrně – Domě volného času. Tentokrát 
to ovšem není podpis ledasjaký. Tovární futra se 
mohou pochlubit podpisem prezidenta ČR Václava 
Klause. Kromě toho tu objevíte i podpis bývalého 
ministra životního prostředí Libora Ambrozka, 
zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky, 
buddhistického mnicha Čhamby Norfaila z budhis-
tického kláštera Tikse v indickém Ladaku nebo 
Richarda Krajča z hudební skupiny Kryštof.

PREZIDENT V KRÁSNÉ LÍPĚ
16. října k nám zavítal prezident Václav Klaus. 

Když byla autogramiáda, tak jsem dostal fotku
a pan prezident se mi podepsal. Taky jsem dostal 
fotku od Livie Klausové, ale ta byla předtištěná
i s podpisem. Pan Klaus otevřel dům Českého Švý-
carska. Bylo to tam moc krásné. Byly tam obrázky
o přírodě a jezevčí nora pro děti a byl tam kinosál.
Měl jsem zážitek na celý život. 

(Vít Baran IV. B)

PAN PREZIDENT
Dne 16. října se k nám dostavil pan prezident 

Václav Klaus. Nejvíc se mi líbilo, jak pan prezident 
o naší obci dobře mluvil. Také se mi moc líbilo, jak 
rozdával své foto a podpisy. Byla tam i paní Klauso-
vá, ta byla moc příjemná. Pak se všichni přesunuli ke 
kulturnímu domu i pan prezident no a celá třída za 
nimi jenom kvůli podpisům.Toho dne, kdy u nás byl 
pan prezident je to pro mě velký zážitek a myslím, 
že i pro jiné. 

(Nikola Müllerová IV. B)
VÁCLAV KLAUS

Dne 16. října se do našeho města (Krásné Lípy) 

přijel podívat pan prezident Václav Klaus, který slav-
nostně odemykal novou budovu Českého Švýcar-
ska. Byla tam i jeho manželka Livie Klausová, která 
mi byla velice sympatická. Potom prohlásili několik 
slov a potom byla řada na podpisy. Když pan prezi-
dent a ostatní lidi odešli, mohli jsme si prohlédnout 
nově otevřenou budovu, kde bylo mnoho zajíma-
vých ukázek o přírodě. Myslím si a určitě nejsem 
sama, která z toho má zážitek. 

(Vendula Králíková IV. B)
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KRÁSNOLIPSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
BUDE REPREZENTOVAT ČR V BRUSELU

Za účasti Komunitního centra z Krásné Lípy se 
7. listopadu 2007 v Bruselu uskuteční konference na 
téma LISABON: PROPOJENÍ POLITIKY S PRAXÍ, jejíž 
cílem je prezentovat pozitivní dopady práce sed-
mnácti mezinárodních partnerství iniciativy Equal
z deseti zemí na Lisabonské strategie (Lisbon Ob-
jectives) a Evropskou strategii zaměstnanosti (Euro-
pean Employment Guidelines). Za Českou republiku 
se bude akce účastnit právě rozvojové partnerství 
Komunitní centrum Českého Švýcarska z Krásné 
Lípy, které bude prezentovat osvědčené výstupy
a aktivity, jako jsou dlouhodobé rekvalifi kační kurzy, 
aktivity Komunitního centra Českého Švýcarska
a Poradenského centra pro podnikatele.

Smyslem této konference je upozornit na 
důležitost a význam mezinárodní spolupráce a její 
význam pro nové programy Evropského sociálního 
fondu v letech 2007-2013. Mezi potvrzené účastníky 
a vystupující bude patřit: Graham Meadows 
(Speciální poradce eurokomisaře Špidly, vedoucí DG 
zaměstnanost), Liz Lynne (poslankyně Evropského 
parlamentu West Midlands a zástupkyně předsedy 
Komise zaměstnanosti a sociální péče Evropského 
parlamentu), Manfred Weber (poslanec Evropského 
parlamentu Bavorsko, člen Komise občanské svo-

body, práva a domácích záležitostí). Svou účast za 
českou stranu potvrdili následující osobnosti: Jan 
Jařab (Evropská komise), Jaromír Kohlíček (poslanec 
Evropského parlamentu), Ladislav Miko (Evropské 
komise), Ramón Puigde la Bellacasa (úředník pro-
jektu EQUAL pro ČR), Renáta Haroková (Minister-
stvo práce a sociálních věcí ČR), Ramón Puig de la 
Bellacasa (EQUAL desk offi  cer for CZ).

KOMUNITNÍ CENTRUM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 
„V příhraniční severozápadní části České re-

publiky v Krásné Lípě realizujeme projekt Komu-
nitní centrum Českého Švýcarska. Je zde velký 
potenciál pro rozvoj služeb a cestovního ruchu. 
Při zahájení projektu byla nezaměstnanost v re-
gionu nezaměstnanost 25% (průměr v ČR 7,5%)“, 
vysvětluje Hana Volfová, vedoucí projektu Komu-
nitní centrum Krásná Lípa a dodává:

“V projektu byly odzkoušeny inovativní 
formy podpory zaměstnanosti a odstraňování 
znevýhodnění na regulérním trhu práce. V našem 
Komunitním centru klademe důraz na fl exibil-
itu, podporu podnikání a zaměstnanosti a další 
vzdělávání. Otevřeno bylo Komunitní centrum 
jako místo celoživotního vzdělávání, setkávání
a individuálního poradenství, jehož součástí je PC 
učebna s přístupem na internet. Akreditováno bylo 
9 ročních rekvalifi kačních modulů pro osoby s níz-
kou kvalifi kací, ve kterých 

je propojeno vzdělávání, odborná praxe, 
pracovní asistence a poradenství např. moduly 
údržba zeleně, údržba veřejných prostranství a pod. 
Odzkoušeny byly profesní a rukodělné kurzy (např. 
rekvalifi kační modul Pracovník regionální turistiky 
v chráněných územích, kurzy paličkování, well-

ness, malby na hedvábí a pod.). Součástí systému 
je služba podporovaného zaměstnání nabízená 
klientům se znevýhodněním, JOB poradna a hlídání 
dětí, aby se do dalšího vzdělávání mohli zapojit také 
rodiče na mateřské dovolené. Otevřeno bylo i po-
radenské centrum pro podnikatele, které je určeno 
pro zájemce o podnikání a drobné podnikatele.
K úspěchům projektu přispělo uplatňování principů 
partnerství a společného rozhodování. Přínosnou 
součástí projektu je také mezinárodní spolupráce
s tématicky podobnými projekty.“ 

V projektu Komunitní centrum ČŠ spolupracují 
organizace: Město Krásná Lípa, České Švýcarsko 
- obecně prospěšná společnost, Agentura Pondělí 
– občanské sdružení, Úřad práce Děčín.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:
Pan Josef se narodil v roce 1946. Vystudoval 

hornické učiliště a nejdéle pracoval jako řidič. 
“Dlouho jsem nemohl najít žádnou práci, přes
2 roky jsem byl v evidenci Úřadu práce. Občas 
se mi sice poštěstilo práci najít, ale jen na krátko, 
potom jsem zase skončil na pracáku“ řekl ke své sit-
uaci. Josef se přihlásil do dlouhodobé rekvalifi kace
v Komunitním centru. Z nabídky si vybral modul Pra-
covník pro sportovní zařízení. Za 12 měsíců se Josef 
naučil udržovat a provozovat sportovní zařízení, 
získal teoretické znalosti, které si poté upevňoval při 
odborné praxi. S potencionálním zaměstnavatelem 
měl po dobu rekvalifi kace uzavřen pracovní poměr 
na 0,25 úvazku. Protože složil závěrečné zkoušky 
a získal Osvědčení s celostátní platností, mohl 
nastoupit do zaměstnání ve sportovním areálu 
Českého Švýcarska.

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

Projekt je fi nancován z prostředků Evropského 
sociálního fondu a rozpočtu ČR.

Nejaktivn jší

senio i
Projekt je podpo en
v rámci programu 
Senio i vítáni 
z prost edk  Nadace 
eské spo itelny a 

Nadace Open Society 
Fund Praha 

budou v Krásné Líp

Komunitní centrum v Krásné Líp  a paní Marta Vaisová

Vás zvou na kurz 

„Ru ní pletení ponožek“ 
Chcete se nau it plést? Máte n jaké otázky kolem 
pletení? Nebo již pletete a pot ebujete pouze poradit?  

P ed nadcházející zimou se p ij te nau it jak si pro sebe
a své blízké uplést krásné teplé ponožky. Lektorka paní 
Vaisová Vás ochotn  provede všemi úskalími spojenými 
s ru ním pletením. 

Zájemci o kurz hlaste se prosím paní Iren  Váchové na
telefon: 721 696 271 

Email:
juda@krasnalipa.cz

Tel.:  412 354 841 
Mob.: 777 938 839 
(Jakub Juda) 

7. 11. 2007
v úterý 

od 16 hodin 

„Ru ní pletení 
ponožek“

Marta Vaisová 

V Dom eského
Švýcarska
na nám stí

v Krásné Líp

Komunitní centrum
se stěhuje

Komunitní centrum Českého 
Švýcarska se přesouvá ze sklep-
ních prostor městského úřadu 
v Krásné Lípě. Od 1. 11. 2007 se 
Komunitní centrum bude na-
cházet v Domě služeb v prvním 
patře. Plánované stěhování 
by se nemělo dotknout žádné
z aktivit KC.
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Malí fotbaloví borci z Krásné Lípy opět ukázali co umí
Další tři satelitní turnaje starší přípravky se 

odehrály v tomto proměnlivém podzimním počasí.
V neděli 7. 10. se v Dolní Poustevně ještě ohlásil
jeden z mála dnů babího léta, takže počasí bylo 
téměř ideální. Sestavou teamu sice trochu zamícha-
la zranění a nemoci hráčů, ale i tak se kluci nechtěli 
nechat zahanbit. Trochu je sice opustila střelecká 
štěstěna a tak i po úporném tlaku na bránu sou-
peře odcházeli hráči dvakrát s remízou, nicméně 
to nevzdali a v dalších zápasech si to vynahradili. 
Jen nažhavená Dolní Poustevna, která potřebova-
la dohnat bodovou ztrátu si nechtěla vítězství nad 
Krásnou Lípou nechat ujít a tak naši fotbalisti ten-
to den ukončili přece jen prohrou. I tyto výsledky 
však stačili na krásné druhé místo a zisk 14 bodů. 
Do Krásné Lípy také putoval diplom pro nejlepšího 
hráče turnaje, kterým se stal Ondra Lehoczki. 
Výsledky vzájemných utkání:
Kr. Lípa - Chřibská 0 : 0
Kr. Lípa – Dolní Poustevna 0 : 1
Kr. Lípa - Jiříkov 0 : 0
Kr. Lípa - Vilémov 3 : 0
Tomáš Bureš, Dominik Cempírek, Ondra Lehoczki.
Kr. Lípa – Velký Šenov 2 : 0
Tomáš Bureš, Dominik Cempírek
Kr. Lípa – Šluknov A 3 : 0
Matěj Pavlíček, Fanda Holubek, Ondra Lehoczki
Kr. Lípa – Šluknov B 3: 0
Fanda Holubek, Ondra Lehoczki 2 x
1. Dolní Poustevna
2. Krásná Lípa
3. Šluknov A

Týden na to ve Velkém Šenově přivítal fotba-
listy bílý trávník a velká zima. Zatímco hřiště zlehka 
rozmrzalo, fanoušci na ochozech začínali tuhnout 
a hráčům nezbývalo nic jiného, než hodně rychle 
běhat.

Jako by si však naši kluci chtěli všechno z minu-
lého týdne vynahradit, nedali se odradit ani poča-
sím a rozehráli opět svou hru plnou úniků, s pevnou 
obranou, která nedovolila soupeřům rozehrát gólo-
vou partii na naši bránu. S přibývajícím sluníčkem 
se rozjasňovaly tváře hráčů, protože již věděli, že si 
opět vytvořili náskok nad rivalem – Dolní Poustev-
nou a od vítězství v turnaji je nemůže oddělit ani 
jediná remíza s Vilémovem.
Výsledky vzájemných utkání:
Kr. Lípa - Jiříkov 3 : 1
Filip Alfery 2x, Fanda Holubek
Kr. Lípa – Dolní Poustevna 1 : 0
Ondra Lehoczki
Kr. Lípa - Chřibská 2 : 1

Filip Alfery 2x
Kr. Lípa – Velký Šenov 1 : 0
Ondra Lehoczki
Kr. Lípa - Šluknov B 4 : 0
Fanda Holubek, Dominik Cempírek, Kuba Virgler 2x
Kr. Lípa - Šluknov A 1 : 0
David Holubek
Kr. Lípa – Vilémov 1 : 1
Ondra Lehoczki 
1. Krásná Lípa
2. Šluknov A
3. Jiříkov

Ve Šluknově naopak podzim ukázal svoji 
nevlídnější tvář, byla lezavá zima a pršelo od samé-
ho rána. To našim fotbalistům vůbec nevyhovuje
a tak začátek turnaje připomínal katastrofu.
Utrpěli porážku hned na začátku a navíc ještě
s D. Poustevnou, kdy dlouhá vysoká střela překva-
pila našeho brankáře a pak ne a ne vsítit po mnoha 
šancích gól s Chřibskou.

Kopačky klouzaly,tráva byla mokrá a lilo jako 
z konve a tak se míč do branky prostě nedovalil.
Ke konci zápasu velká šance Davida Holubka jen 
zazvonila o břevno ...

Zoufalství kluků rostlo úměrně s promáčením, 
ale kdepak – nevzdali to a s odhodláním nastoupili
k zápasu proti domácímu družstvu. Devět a půl 
minuty z celkových deseti(zápasy byly úmyslně 
zkráceny) se kluci poctivě rvali o míč a tak je fotba-
lová štěstěna odměnila gólem doslova v posledních 
vteřinách po hezké kličce Ondry Lehoczkého.

To dodalo klukům chuť do hry, nahrávky začaly 
být přesnější, úniky s míčem častější a chuť kluků 
střílet větší, což dokázal nádhernou střelou téměř
z půlky hřiště Fanda Holubek.

Kličky až před bránu spolu s nahrávkou zas 
bravurně předváděl Ondra Lehoczki a k pěknému 
zakončení se dostal nejen mladý útočník David 
Holubek, ale i jediná dívka v teamu – Jiřka Křížo-
vá. Soupeři neprošli přes kamennou zeď kapitána 
družstva - Kamči Hoška a neúnavného a pracovi-
tého Matěje Pavlíčka.Je třeba pochválit i všechny 
ostatní hráče za pěknou kolektivní a nesobeckou 
hru – Domču Cempírka, Kubu Virglera, Toma Bure-
še, Lukáše Hrnečka i Filipa Alferyho. V bráně neo-
hroženě hlídal Tomášek Rýsler a taky si v tomto tur-
naji vysloužil diplom za nejlepšího brankáře turnaje. 
Přes špatný začátek jsme nakonec s šestnácti body 
upevnili místo v tabulce a získali druhé místo.
Výsledky vzájemných utkání:
Kr. Lípa – Dolní Poustevna 0 : 1
Kr. Lípa - Chřibská 0 : 0

Kr. Lípa – Šluknov A 1 : 0
Ondra Lehoczki
Kr. Lípa – Šluknov B 1 : 0
Ondra Lehoczki
Kr. Lípa - Vilémov 1 : 0
Ondra Lehoczki 
Kr. Lípa – Velý Šenov 3: 0
David Holubek, Jiřka Křížová, Ondra Lehoczki
Kr. Lípa – Jiříkov 2 : 0
Fanda Holubek, Ondra Lehoczki 
1. Dolní Poustevna
2. Krásná Lípa
3. Jiříkov

Rozhodující bitva o první místo tak nastane příští 
sobotu v Chřibské, kde se zároveň ukončí podzimní 
sezóna.

Tady je prozatímní tabulka

Team Body

1. TJ Krásná Lípa 116

2. FK Dolní Poustevna 113

3. SK Velký Šenov 82

4. SK Plaston Šluknov A 77

5. SK Stap Tratec Vilémov 56

6. TJ Spartak Jiříkov 47

7. FK Chřibská 31

8. SK Plaston Šluknov B 14

Pokud jsi malý kluk a není Ti ještě deset, přijď 
mezi malé fotbalisty!

Nábor nových talentů bude v lednu, termín 
oznámíme ve Vikýři.

Sportu zdar!

13. října se v Meziboří konal tradiční mezinárod-
ní turnaj v zápase ř.ř. chlapců a volném stylu děv-
čat. Turnaje se zúčastnilo 154 zápasníků a zápasnic
z 12-ti oddílů ČR a Německa.
Turnaj se konal ve třech věkových kategoriích: pří-
pravka, mladší žáci a žákyně.
Umístění našich borců.
Přípravka: 3. místo Svoboda Jan
  Čapek František
 4. místo Zatloukal Tomáš
  Urban Zdeněk
 5. místo Svoboda Pavel
Mladší žáci: 2. místo Langer Tomáš
  Holub David
 3. místo Halama Petr
Děvčata: 2. místo Kučerová Barbora
  Ferencová Markéta
 3. místo Vilímová Zuzana
  Mandíková Veronika
 4. místo Surmajová Leona

Všichni zápasníci 
bodovali

V hodnocení oddílů měli naši zápasníci více jak 
smůlu. O pouhý jeden bod (získali 47 bodů) skon-
čili na 4. místě za Havlíčkovým Brodem, který získal 
bodů 48.
Zde se ukázalo, že po skončení několika starších 
zápasníků nám vyrůstá nová a to velice nadějná 
generace.

Tréninky pro starší.
Upozornění pro bývalé a nové zájemce starší
14-ti let. Od soboty 3. listopadu se budou konat 
tréninky oddílu zápas pro tyto věkové kategorie: 
kadeti, kadetky, junioři a juniorky.
Tréninky pro uvedené věkové kategorie se 
budou konat každou sobotu a to vždy od
14.00 hod.
Zveme všechny bývalé, ale i nové zájemce o tento 
sport. Přijďte mezi nás do městské tělocvičny. Kdo 
se nebojí a má rád sport tak určitě přijde.

LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU

Německá křížovka

1)

2)

3)

4)

5)

1. houska
2. sklenice
3. káva
4. čaj
5. mléko

Schreibt bitte an die ……..

Simona Myšíková, VI. A

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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