265

krásnolipsk˘
pÛlmûsíãník

3,50 Kã
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Geologická expozice
v Mûstském parku
Druh˘m rokem pokraãuje v mûstském
parku rozsáhlá rekonstrukce, která je smûﬁována nejen k obnovû sadovnicko-krajináﬁsk˘ch hodnot tohoto témûﬁ 13 hektarového
areálu, ale i k obnovû vnitﬁní náplnû a infrastruktury parku. Sem patﬁí pﬁedev‰ím obnova cest a pû‰in, veﬁejného osvûtlení,
úpravy vodních ploch a vodoteãí, pﬁíprava
zpevnûné plochy pro zahradní altán apod.
V souladu s tûmito snahami je i realizace
geologického zastavení v ãásti parku u rybníka Oko. Ve spolupráci se Správou chránûné krajinné oblasti LuÏické hory, na jejímÏ

území se mûstsk˘ park nachází, bude v prÛbûhu listopadu dovezeno a instalováno
více neÏ 50 tun rÛzn˘ch hornin. PÛjde pﬁedev‰ím o horniny z blízkého okolí, se kter˘mi se
setkáváme pﬁi procházkách v okolí mûsta.
KaÏd˘ náv‰tûvník parku si tak bude moci pﬁipomenout, jak vlastnû vypadá roÏanská
Ïula, ‰luknovsk˘ diabáz ãi ãediã.
Celá akce, jak uÏ je u nás dobr˘m zvykem,
je z podstatné ãásti financována ze státní
dotace. Tentokrát ãástkou 98 tis. korun pﬁispûje Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR.
J. Koláﬁ

Za darované peníze vybavili
koupelny a hﬁi‰tû
Tﬁi chlapi jako hora se srdcem na pravém
místû. Tak nazvala ﬁeditelka Dûtského domova
v Krásné Lípû muÏe z Vlãí Hory, kteﬁí dûtskému
domovu darovali deset tisíc korun. „Opravdu si
s dûtmi finanãního daru velmi váÏíme. VÏdyÈ ‰lo
peníze z akce, kterou dûlají doslova na kolenû
a je‰tû pﬁitom pamatují na opu‰tûné dûti, je to
moc sympatické,“ ﬁekla ﬁeditelka dûtského domova Jana Dykastová. Za darované peníze tu
koupili doplÀky do novû rekonstruovan˘ch koupelen.
Darované peníze byly v˘tûÏkem srpnového
rockového koncertu Letnice, kter˘ poﬁádalo
obãanské sdruÏení z Vlãí Hory. „UÏ v loÀském
roce jsme se rozhodli, Ïe v˘tûÏek koncertu vûnujeme na charitu, jenÏe tenkrát jsme nic nevydûlali. Letos uÏ jsme byli úspû‰nûj‰í a mohli dûti
obdarovat,“ ﬁekl jeden z organizátorÛ Letnic
a dárcÛ Petr Hodboì. Za zbytek penûz pak
uspoﬁádali pro dûti z Vlãí Hory drakiádu, na kterou opût pozvali dûti z dûtského domova.
VÛbec leto‰ní místní koncertní sezóna byla
pro krásnolipsk˘ dûtsk˘ domov úspû‰ná. Vedle
desetitisícového daru Vlãíhorsk˘ch ﬁeditelka
dûtského domova pﬁevzala i stojedenáctitisícov˘ v˘tûÏek charitativního koncertu, kter˘ se
uskuteãnil pﬁi záﬁijov˘ch Dnech âeského ·v˘carska. Tyto peníze zase mezi s sebou vybrali
náv‰tûvníci koncertu. Za nû tu vybaví hﬁi‰tû
houpaãkami, prÛlezkami, pískovi‰tûm a poﬁídí
dal‰í zázemí pro dûti z domova. KvÛli zmûnû
hygienick˘ch norem tu totiÏ museli zru‰it pÛvodní kovové konstrukce, takÏe jim na hﬁi‰ti nic
nezÛstalo. „To, Ïe místní podnikatelé i obyãejní

lidé ná‰ domov podpoﬁili, svûdãí i tom, Ïe nás
mezi sebe pﬁijali a Ïe jsme se stali souãástí Ïivota
ve mûstû,“ je ráda ﬁeditelka domova.
(vik)

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe
vyjde v úter˘ 6. 12.

Dokoleãka
dokola
Je to tak jednoduché. Mám dobré
srdce, a tak té opu‰tûné koãiãce pﬁede
dveﬁmi paneláku hodím obãas kus salámu nebo naliji do misky trochu mléka.
Obãas i hodn˘ soused ze sedmého
patra, rovnou z balkónu, pﬁihodí kus
tlustého masa ãi okousanou kost. Netrvá
to ani moc dlouho a koãka s sebou jednoho dne pﬁivede sedm koÈat. A z povzdálí situaci sleduje taÈka kocour. V lep‰ím pﬁípadû jeden.
A krabice mléka dennû uÏ nestaãí.
Hladové a pravidelnému krmení navyklé koãky se obãas vetﬁou aÏ do domu,
pﬁípadnû poﬁídí nûco u popelnic ãi vyÏebrají na svaãících dûtech.
Mléko uÏ nestíhám nakupovat (dÛchod
není velk˘), soused uÏ asi v‰echno vyházel a mÀoukajících koãek je uÏ patnáct.
Ale co dál?
Zajdu na radnici. AÈ s tím nûco udûlají.
Tﬁeba je mÛÏou pochytat a odvézt do
útulku. Tam se o nû postarají.
A já, protoÏe mám dobré srdce, aÏ se
vrátím domÛ, naliji mléko té jedné chudince, která pﬁed nimi utekla.
J. Koláﬁ

Svoz separovaného
odpadu
âeské ·v˘carsko o. p. s.,
Správa Národního parku âeské ·v˘carsko,
âSOP Tilia a Mûsto Krásná Lípa
Vás zvou na

6. roãník slavnostního
vyhla‰ování vítûzÛ
26. listopadu 2005

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu
probûhne v pondûlí 5. 12. 2005 ve Vlãí
Hoﬁe a v Zahradách a ve ãtvrtek 8. 12.
2005 v Krásné Lípû.

od 14.00, v kulturním domû v Krásné Lípû
PROGRAM CEREMONIÁLU:
Vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏí:
v˘tvarné, fotografické, literární,
vûdomostní,
„Na poãítaãi o poãítaã“
a „Stromokazova kletba“.
Projekce vítûzn˘ch v˘tvarn˘ch
i fotografick˘ch dûl.
Projekce vítûzné poãítaãové prezentace.
Doprovodn˘ program pro dûti.
Malé obãerstvení.

Krásná Lípa - centrum âeského ·vycarska
Czech Coal - ná‰ partner
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yÏ… Polodivoké koãky – dal‰í díl
d
k
,
t
Jako gumov˘ míãek od zdi se vrací opakoschÛdn˘m ﬁe‰ením je postupn˘ odchyt a kastûla
o d
CCo
dûlat, kdyÏ ... vanû na radnici rÛzná témata k ﬁe‰ení. Nûkdy race koãek, aby se pﬁede‰lo dal‰ímu nárÛstu
je to sousedÛv posunut˘ plot, nûkdy zatoulaní
psi, nesvítící nebo naopak pﬁíli‰ svítící veﬁejné
osvûtlení atd. Evergreenem posledních mûsícÛ jsou v‰ak polodivoké koãky v areálu sídli‰tû v Nemocniãní ulici. Nûkteﬁí obyvatelé jim
nezodpovûdn˘m chováním vytváﬁí v blízkosti
sv˘ch domovÛ ideální podmínky pro jejich Ïivot, coÏ se projevuje na jejich stále rostoucím
poãtu. Situace zaãíná b˘t neúnosná, a paradoxnû právû ti, kteﬁí tento stav vyvolali, pﬁichází na radnici s poÏadavkem nûjakého ﬁe‰ení.
Souãasn˘ stav byl samozﬁejmû konzultován
s veterináﬁi. Z odborného stanoviska veterinární sluÏby jasnû vypl˘vá, Ïe neposkytování
krmení tûmto polodivok˘m zvíﬁatÛm nelze povaÏovat za t˘rání. Jedin˘m v souãasné dobû

jedincÛ. Jeden takov˘ chirurgick˘ zákrok pﬁijde na cca 300 Kã, plus náklady odchycení.
Dal‰ím moÏn˘m ﬁe‰ením je odchyt a následné umístûní v útulku. Problém je v‰ak v nákladnosti tohoto postupu. Jednodenní pobyt
jedné koãky stojí 35 Kã, veterinární v˘daje se
pﬁipoãítávají. Pﬁi souãasném poãtu koãek, kdy
se jich na sídli‰ti vyskytuje celkem patnáct, to
jsou jednoduché poãty. Dennû minimálnû
525 Kã, mûsíãnû pak 15 750 Kã. A to do doby,
neÏ se najde nov˘ majitel. A ta doba jistû nebude krátká.
TakÏe situace se ﬁe‰it dá (a bude), ale ani
jedna varianta není jednoduchá, ani levná.
Jisté v‰ak je, Ïe jakási pseudolítost je v této
podobû nezodpovûdn˘m a drah˘m luxusem.
J. Koláﬁ

Ochrana a rozvoj âeského ·v˘carska

oblastí âeského ·v˘carska a souãasnû
bude nabízet moÏnosti rozvoje Ïivotní
úrovnû a sluÏeb v tomto regionu.
„Chceme tak tomuto regionu zajistit doposud chybûjící poradensk˘ i realizaãní servis, kter˘ v sobû skloubí zdánlivû obtíÏné
souÏití mezi národním parkem - ochranou
pﬁírody a ekonomick˘m rozvojem regionu.
Tento projekt není jedinou aktivitou, kterou
jsme v této oblasti zahájili. Od ﬁíjna tohoto
roku provozujeme Rozvojové centrum, jehoÏ smyslem je pomoci obcím i dal‰ím subjektÛm na území âeského ·v˘carska ãerpat
prostﬁedky evropsk˘ch fondÛ v letech 20072013 a smysluplnû je vyuÏít,“ vysvûtluje ﬁeditel spoleãnosti âeské ·v˘carsko Marek
Mráz.
O co konkrétnû v tomto projektu tedy pÛjde? O poskytování informací a konzultací
ke konkrétním projektÛm v oblasti ochrany
Ïivotního prostﬁedí jako je ekozemûdûlství,
alternativní energetika, obnova vodních
ploch, v˘stavba ãistíren odpadních vod,
práce s plány na zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí
v 9 obcích na okraji národního parku (Staré
Kﬁeãany, Krásná Lípa, Doubice, Chﬁibská,
Jetﬁichovice, Janov, Srbská Kamenice, RÛÏová, Hﬁensko), dále projekty na zlep‰ení
dopravní obsluÏnosti v regionu, zaji‰tûní pravidelného provozu ekolinky na trase Varnsdorf - Jetﬁichovice, zaji‰tûní sluÏeb environmentální v˘chovy a osvûty, sbûr námûtÛ do
zásobníku projektÛ atd.
Dana ·tefáãková,
OPS âeské ·v˘carsko

Jak si mohu pronajmout mûstsk˘ byt?
V na‰em mûstû neexistuje poﬁadník Ïádostí pro pﬁidûlování mûstsk˘ch bytÛ.
Îádosti o pronájem mûstsk˘ch bytÛ jsou
pﬁijímány vÏdy na konkrétní byt k pronájmu, vyvû‰en˘ na úﬁední desce. Îádosti
o pronájem mûstského bytu si mÛÏete
vyzvednout na sekretariátu Mûstského
úﬁadu v Krásné Lípû nebo na správû
majetku mûsta. Vyplnûnou Ïádost spolu
s kaucí 500,- Kã mÛÏete odevzdat aÏ po
vyhlá‰ení konkrétního bytu radou
mûsta. Do doby, neÏ bude byt RM vyhlá‰en, nebudou Ïádosti pﬁijímány.

Poãínaje prvním listopadov˘m t˘dnem zaãíná obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské
·v˘carsko realizovat nov˘ projekt s názvem
Ochrana a rozvoj âeského ·v˘carska, na
kter˘ získala prostﬁedky ve v˘‰i 50 tisíc eur
z Evropské unie prostﬁednictvím Nadace
rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS)

v rámci programu Transition Facility. Spoleãnost âeské ·v˘carsko tak bude zaji‰Èovat
pro konkrétní zájemce z regionu jako jsou
obce, malí a stﬁední podnikatelé, místní
obyvatelé, turisté i ‰koly cílené sluÏby a konzultace z oblasti Ïivotního prostﬁedí zamûﬁené na ochranu pﬁírodních chránûn˘ch

Barevna Krásná Lípa a Ïivotní prostﬁedí
Chceme doplnit informaci z minulého
ãísla Vik˘ﬁe, kterou bylo oznámeno zahájení správního ﬁízení s na‰í spoleãností.
Spoleãnost COLOR-TEX, s. r. o., vûnuje
dopadÛm své ãinnosti na Ïivotní prostﬁedí
velkou pozornost. V prÛbûhu minul˘ch let
se pﬁipravovala na zásadní ekologizaci
provozovan˘ch v˘robních souborÛ, zejména kotelny a ãistírny odpadních vod.
Realizaci tûchto zámûrÛ brzdily nevyjasnûné majetkové vztahy, ovlivÀované v˘hradnû rychlostí rozhodování soudÛ.

Pﬁesto je v souãasné dobû dokonãován
zku‰ební provoz rekonstruovaného kotle.
Rekonstrukce v hodnotû cca 17 mil. Kã se
projevila tím, Ïe nad továrním komínem
není Ïádn˘ kouﬁ.
Pokud jde o vypou‰tûné odpadní vody, je
v souãasné dobû realizován projekt Ing.
Koumara, CSc. Podle projektu se technologie chemického ãi‰tûní pﬁevede na moderní biologickou ãistírnu odpadních vod.
Na základû rozhodnutí pﬁíslu‰ného vodoprávního orgánu (odbor Ïiv. prostﬁ. Mûst-

ského úﬁadu v Rumburku) jiÏ byly provedeny
potﬁebné stavební úpravy a do konce listopadu bude provedena montáÏ technologie. Do konce tohoto roku provedeme nezbytné hydrodynamické zkou‰ky s tím, Ïe
v lednu pﬁí‰tího roku bude do aktivaãní nádrÏe zavezen aktivovan˘, kal a tím bude
technologie biologického ãi‰tûní uvedena
do provozu. Koneãná v˘‰e investic do ãistírny odpadních vod bude 1,5 - 2 mil. Kã.
Ing. V. Kozubek,
jednatel spoleãnosti
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RÒZNÉ
âekají nás dal‰í omezení? Na krajském
úﬁadu probíhají pﬁípravy rozpoãtu pro rok
2006. Opût je navrÏeno ‰krtání a krácení
poloÏek, tedy penûz, které jsou urãeny do
·luknovského v˘bûÏku. Podle prvních
zpráv se ru‰ení nûkter˘ch sluÏeb doãkají
knihovny nebo veﬁejná doprava. Mluví se
o dal‰ím ru‰ení vlakov˘ch spojÛ. Starostové ·luknovska se za pﬁítomnosti krajsk˘ch zastupitelÛ ze ·luknovského v˘bûÏku
kteﬁí rozpoãet schvalují, na nejbliÏ‰ím jednání budou tûmito hrozbami zab˘vat.
S ãerpáním evropsk˘ch penûz poradí
nové centrum. Smysluplnû vyuÏívat finanãní prostﬁedky získané z evropsk˘ch
fondÛ má pomoci nové Rozvojové centrum, které vznikne v Krásné Lípû. Jeho úkolem bude zv˘‰it schopnost neziskov˘ch organizací, místní samosprávy ãi mal˘ch
podnikatelÛ i vût‰ích firem, pÛsobících na
území âeského ·v˘carska, v letech 2007
aÏ 2013 ãerpat prostﬁedky z evropsk˘ch
fondÛ. Vznikající Rozvojové centrum bude
provozovat obecnû prospû‰ná spoleãnost
âeské ·v˘carsko a jedním milionem korun
ho dva roky bude podporovat Ústeck˘
kraj.
Letní turistick˘ sraz 2006. Mûsto uzavﬁelo
dohodu o partnerství s Klubem ãesk˘ch turistÛ, o. s. Praha a spoleãnû Ïádají o dotaci na poﬁádání letního celostátního turistického srazu turistÛ v Krásné Lípû v roce
2006.
Peníze za fasády. Rada mûsta rozhodla
o pﬁidûlení pﬁíspûvkÛ na rekonstrukci fasád, stﬁech a oplocení za rok 2005. Pﬁihlá‰ení stavebníci, kteﬁí v leto‰ním roce dostáli pravidlÛm a dokonãili rekonstrukce
fasád, stﬁech a oplocení, tak dostanou
v souhrnu pﬁíspûvek pﬁesahující 50 000 Kã.
Za pomoci mûsta bylo opraveno ‰est
stﬁech, tﬁi fasády a dvû oplocení smûrem
do ulice.
Krásnolipské dûti oslavily Helloween. Netradiãním zpÛsobem si krásnolip‰tí ‰koláci
pﬁipomnûli Helloween, kdyÏ se vydali na
stezku odvahy potemnûlou ‰kolní budovou. A pﬁesto, Ïe se vût‰ina dûtí do ‰koly
pﬁíli‰ nehrne, veãerní zábavu, kdy ‰kolní
chodby osvûtlovaly pouze svíãky a zpoza
kaÏdého rohu vyskakovalo nejedno stra‰idlo, si nenechalo ujít na tﬁi sta dûtí ‰kolou
povinn˘ch.

POZVÁNKY
VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VùNCÒ A DAL·ÍCH
VÁNOâNÍCH DEKORACÍ
V sobotu 26. 11. v 16 hodin si v kulturním
domû mohou zájemci spoleãnû s paní Renatou Kopsovou vyrobit adventní vûnec ãi
jinou vánoãní dekoraci. Materiál si mÛÏete
pﬁinést s sebou, nebo si ho mÛÏete zakoupit pﬁímo na místû. Vstupné 10 korun.
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Setkání zájmov˘ch organizací
Vedoucí zájmov˘ch organizací se s pracovníky úﬁadu setkali v odpoledních hodinách
v pondûlí 7. 11. 2005. Hlavním tématem
schÛzky byla pﬁíprava kulturních, spoleãensk˘ch a sportovních akcí roku 2006, pﬁíprava
kalendáﬁe akcí a pravidla pro poskytování finanãních pﬁíspûvkÛ právû na tyto akce. Pravidla na pﬁidûlování pﬁíspûvkÛ zÛstávají stejná
jako byla v roce 2005. Novinkou je nutnost
poÏádat radu mûsta o schválení v˘pomoci
od pracovníkÛ technick˘ch sluÏeb pﬁi organi-

zaci jednotliv˘ch akcí. Pravideln˘ch mal˘ch
i velmi v˘znamn˘ch akcí v na‰em mûstû pﬁib˘vá, pracovníkÛ technick˘ch sluÏeb, kteﬁí
velice dobﬁe pﬁípravu i zabezpeãení akcí
zvládají, bohuÏel ne. Rada mûsta tak novû
bude rozhodovat podle reáln˘ch ãasov˘ch
i technick˘ch moÏností, které akce mûsto
podpoﬁí technickou v˘pomocí a které se budou muset obejít bez ní. Setkání bylo zakonãeno pﬁedstavením Komunitního centra âeského ·v˘carska.
(HV)

KniÏního minitrhu se úãastnili
i krásnolip‰tí
Prezentovat práci regionálních vydavatelÛ
knih, map a pohlednic z nejsevernûj‰ích
âech a Tol‰tejnského panství mûl za úkol
tﬁetí regionální kniÏní minitrh. Ten spoleãnû
s varnsdorfskou mûstskou knihovnou v mûstském studentském centru spolupoﬁádala
i kulturní komise mûsta Varnsdorf. Na tﬁetím
kniÏním minitrhu se vedle vystavovatelÛ ze
·luknovského v˘bûÏku, pﬁedstavili i nûkteﬁí
prodejci knih, map a pohlednic z Prahy a Liberce. Náv‰tûvníci se navíc mohli seznámit
i s prací informaãních stﬁedisek, mezi nimiÏ
samozﬁejmû nemohlo chybût ani Informaãní
stﬁedisko NP âeské ·v˘carsko a krásnolip‰tí
turisté. Organizátoﬁi nezapomnûli ani na pre-

zentaci nov˘ch kniÏních titulÛ, jeÏ se v regionu v tomto roce urodily. Své knihy zde
pﬁedstavil i Karel Jarolímek.
(vik)

Jen tﬁi soutûÏící odpovûdûli
správnû
Do svého závûru pomalu spûje dal‰í roãník
vûdomostní soutûÏe „Za poznáním âeského
·v˘carska“. Leto‰ního jubilejního 5. roãníku, jehoÏ mediálním partnerem byl Dûãínsk˘ deník,
se zúãastnilo rekordních tﬁi sta padesát mal˘ch i velk˘ch zvídav˘ch zájemcÛ o pﬁírodu
a historii území, které dnes naz˘váme Národním parkem âeské ·v˘carsko. Díky moÏnosti
odpovídat také prostﬁednictvím elektronické
po‰ty se do soutûÏe zapojili také úãastníci
napﬁ. z Prahy, Brand˘sa nad Labem, Ústí nad
Orlicí, Rtynû v Podkrkono‰í ãi Kolína. Nejvzdálenûj‰í odpovûdi doputovaly dokonce aÏ
z Moravy a Slezska, konkrétnû z Pﬁerova a Ostravy. „Celkovû ale mezi soutûÏícími pﬁevládali mladí úãastníci ze základních a stﬁedních
‰kol z celého Ústeckého kraje,“ ﬁekl za organizátory soutûÏe Richard Nagel. Dodal,Ïe nejmlad‰ími úãastníky byly ‰estileté dûti ze zá-

kladní ‰koly v Dolním PodluÏí, nejstar‰ím pak
jednasedmdesátilet˘ Jiﬁí Petera ze Rtynû
v Podkrkono‰í.
SoutûÏící tentokrát dumali nad otázkami
z geologie, historie osídlování a objevování
krajiny parku, proplétali se nástrahami náv‰tûvního ﬁádu a pﬁem˘‰leli i o souãasn˘ch nejpalãivûj‰ích problémech ochrany pﬁírody národního parku. Otázky byly pomûrnû obtíÏné,
proto nepﬁekvapí, Ïe pouze tﬁi úãastníci odpovûdûli úplnû správnû. Na v˘sledkovou listinu vítûzÛ se nakonec dostalo ãtrnáct jmen, která
v‰ak poﬁadatelé zatím úzkostlivû tají. Oficiálnû
totiÏ budou v˘sledky zveﬁejnûny a odmûnûny
aÏ na slavnostním vyhlá‰ení, které spolu s vyhla‰ováním vítûzÛ dal‰ích soutûÏí probûhne
v sobotu 26. listopadu v Krásné Lípû.
Richard Nagel
Správa NP âeské ·v˘carsko

BEATLES BUDOU V KRÁSNÉ LÍPù
Jedineãn˘ koncert nejúspû‰nûj‰í revivalové skupiny The Beatles Revival se bude
konat v Krásné Lípû. Pﬁesnû v úter˘ 13. prosince v 19 hodin vypukne v kulturním domû
v Krásné Lípû hudební show The Beatles
Story. Ti, kteﬁí si vãas zajistili vstupenky (jsou
vyprodány), si mohou poslechnout nejvût‰í
hity The Beatles jako Hey Jude, Let It Be
a mnoho dal‰ích v podání The Beatles Revival doprovázené velkoplo‰nou projekcí
s obrázky ze Ïivota prav˘ch The Beatles. Na-

víc 40 divákÛ obdrÏí CD skupiny The Beatles
Revival zdarma.
S CZECH PANEM NA ANTARKTIDU.
Ve ãtvrtek 1. prosince v 18 hodin se v malém
sále divadla ve Varnsdorfu uskuteãní opoÏdûná vernisáÏ v˘stavy a setkání s autory fotografií spojené s promítáním a vyprávûním Stanislava Havránka a Josefa Stroleného
o pracovní cestû do nejjiÏnûj‰í oblasti zemûkoule a to v‰e pár dnÛ pﬁed dal‰í v˘pravou
do krajiny vûãného ledu. Vstup voln˘.
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VáÏení pﬁátelé,
Dnem 7. listopadu byla Dobrovolnick˘m centrem v Ústí nad Labem prostﬁednictvím
medií zahájena kampaÀ k slavnostnímu ceremoniálu ocenûní ãinnosti dobrovolníkÛ
K¤ESADLO 2005.
Tímto momentem se pro Vás v‰echny otevírá moÏnost navrhnout kandidáta z ﬁad
dobrovolníkÛ, jenÏ si právû podle Va‰eho názoru takovéto ocenûní zaslouÏí.
Své návrhy, prosím, zasílejte nejpozdûji do 20. ledna 2006 na adresu Dobrovolnického
centra, a to buì po‰tou: Prokopa Divi‰e 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem, nebo
prostﬁednictvím emailu: dcul@dcul.cz , dcul@seznam.cz.
Ve‰keré dal‰í informace naleznete na webov˘ch stránkách Dobrovolnického centra
www.dcul.cz .Velmi se tû‰íme na Va‰e návrhy.
Za Dobrovolnické centrum s pozdravem Franti‰ek Klepaã

V Krásné Lípû opût ‰ustily karty
V sobotu 22. ﬁíjna 2005 se konal jiÏ ‰est˘ roãník mariá‰ového turnaje, kter˘ je souãástí
pûti turnajÛ, zaﬁazen˘ch do pﬁeboru Tol‰tejnského panství. Rekordní poãet hráãÛ obsadil
útuln˘ Biliár klub, aby po pûti hodinách ãisté
hry spoleãnû zatleskali vítûzi, doktoru Vladimíru ·tanclovi z Liberce. Druhé místo obsadil
Pavel Barecz z Rumburka, na tﬁetím místû
skonãil Pavel Franek ze Cvikova a ãtvrt˘m
byl Franti‰ek ·vejda z Varnsdorfu. Turnaj se
konal pod zá‰titou hlavního sponzora, kter˘m byla firma MORAFIS – SEVER z Rumburka,
zab˘vající se prodejem topenáﬁské a sanitární techniky. Pochvalu za vzornou obsluhu

a dobrou stravu si zaslouÏí i personál pana
Pavla Dvoﬁáka z krásnolipského Biliár klubu.

KINO Krásná Lípa
úter˘ 22. 11.
PUTOVÁNÍ TUâ≈ÁKA
od 10.00 hod. a od 17.00 hod.
Podívaná na putování tuãÀákÛ je plná humoru a odvahy mal˘ch tvorÛ vzdorovat
drsné pﬁírodû.
âESKÁ VERZE, mládeÏi pﬁístupno, 80 minut, dûti 40 Kã a dospûlí 60 Kã
pondûlí 28. 11.
TùÎKÁ VÁHA
od 18.00 hod.
Russell Crove v Ïivotopisném dramatu o slavném americkém boxerovi.
mládeÏi pﬁístupno, 146 minut, 60 Kã
stﬁeda 30. 11.
âTY¤I BRAT¤I
od 18.00 hod.
âtyﬁi bratﬁi hledají vraha své adoptivní matky a chtûjí se pomstít.
mládeÏi pﬁístupno, 146 minut, 60 Kã
pondûlí 5. 12.
LEGENDY Z DOGTOWNU
od 18.00 hod.
SkejÈácké „Bylo nás pût“ aneb kterak ho‰i co spolu jezdí vymysleli U-rampu.
mládeÏi pﬁístupno, 107 minut, mládeÏ 40 Kã a dospûlí 60 Kã
stﬁeda 7. 12.
VINCI
od 18.00 hod.
Polská krimikomedie vypráví pﬁíbûh o krádeÏi slavného obrazu Leonarda da Vinciho.
mládeÏi pﬁístupno od 12 let, 116 minut, 60 Kã
pondûlí 12. 12.
OLIVER TWIST
od 18.00 hod.
Roman Polanski a jeho cesta do hlubin literární klasiky.
mládeÏi pﬁístupno od 12 let, 131 minut, mládeÏ 40 Kã a dospûlí 60 Kã
stﬁeda 14. 12.
3:15 ZEM¤E·
od 18.00 hod.
Úspû‰n˘ hororov˘ pﬁíbûh od tvÛrcÛ Texaského masakru motorovou pilou.
mládeÏi nepﬁístupno, 90 minut, 60 Kã
úter˘ 27. 12.
NOâNÍ HLÍDKA
od 18.00 hod.
Divácky i komerãnû mimoﬁádnû úspû‰ná první ãást ruské fantasy trilogie. ·piãkové
vizuální efekty, úÏasné akãní sekvence a hororové napûtí zajistily tomuto filmu obrovsk˘
úspûch.
mládeÏi nepﬁístupno, 114 minut, 60 Kã
stﬁeda 28. 12.
NESVATBOVI
od 18.00 hod.
Nastává ãas prznûní druÏiãek a borcení vztahÛ. Owen Wilson a Vince Vaughnová
poznají o svatební lovecké sezonû, Ïe na kaÏdého jednou dojde.
mládeÏi pﬁístupno od 12 let, 119 minut, mládeÏ 40 Kã a dospûlí 60 Kã

Nejlep‰í akce
roku 2005
Mûsto Krásná Lípa s blíÏícím se koncem
roku vyhla‰uje anketu, ve které zvolíte nejlep‰í kulturní, spoleãenskou ãi sportovní akci
roku 2005, která se konala v Krásné Lípû
a okolí. V tabulce pﬁipomínáme nûkteré
akce, pro které mÛÏete hlasovat. Zdaleka
zde není seznam v‰ech akcí, které se za
uplynul˘ rok konaly. Tedy mÛÏete hlasovat
i pro akce v tabulce nenapsané. Celkem
jich bylo pﬁes 120. Do ankety poãítáme
také akce, které se uskuteãnily v listopadu
a v prosinci roku 2004 a nemohly tak b˘t
zvoleny v minulém roce.
Anketní lístky odevzdávejte v podatelnû
MûÚ Krásná Lípa nebo v Informaãním stﬁedisku na námûstí v Krásné Lípû do pátku
30.11. 2005. Tﬁi vylosované úãastníky ankety
odmûníme. Nejlep‰í akce organizované zájmov˘mi organizacemi budou ocenûny Radou mûsta.
Mikulá‰ská nadílka mûsta Kr.L.
Vánoãní koncert - pûvecké sbory
Vánoãní koncert - folklorní soubory
Reprezentaãní ples mûsta Krásná Lípa
Masopustní veselí
Ples ‰koly
Zpûváãek Tol‰tejnského panství
Velikonoãní obchÛzka
Záchrana Ïab bûhem jarní migrace na místa
rozmnoÏování
Noc s Andersenem
O pohár âeského ·v˘carska v ﬁecko-ﬁímském
zápase - Ïáci
Odpoledne pro Ïeny
Den Zemû v Krásné Lípû
Stavûní máje a pálení ãarodûjnic
Den matek
Koncert ZU· Varnsdorf k v˘roãí skladatele
Augusta Stradala
23. krajsk˘ festival dûtského sborového zpûvu
Krásná Lípa 2005
Pohádkov˘ les a den dûtí
135. v˘roãí mûsta a jarmark
Svatojánské slavnosti
·kolní akademie
Tour de feminin G.P. Krásná Lípa“
O putovní pohár starosty mûsta – kynologick˘
závod
Mezinárodní turistické pochody skalními hrádky
Labsk˘ch pískovcÛ
Letnice Vlãí Hora 2005
Dny âeského ·v˘carska – Svût pﬁírody a lidí –
âechie - Böhmerland
Jeden den ve stﬁedovûku – rytíﬁské klání
Sachsen Classic – rallye hist. vozidel
Den stromÛ na TZ Buk

Nejlep‰í akce roku 2005 v Krásné Lípû
Jméno:
Adresa:
Telefon:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
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