
V nedûli 23. 4. ve 13 hodin oÏijí uprostfied
skal a hlubok˘ch lesÛ Národního parku
âeské ·v˘carsko vzpomínky na brutální po-
chod smrti z konce druhé svûtové války.
„Pochod smrti zaãal doslova na prahu svo-
body v koncentraãním tábofie ve Schwarz-
heide u DráÏìan, kam byli vûzni pfiesunuti
ze známûj‰í Osvûtimi, a skonãil v Terezínû.
Cel˘ pochod nepfieÏilo sto dvacet vûzÀÛ
a jen v Kyjovském údolí, v místech odhalo-
vaného památníku, je jich pohfibeno osm,“
pfiipomnûl historii pochodu tajemník krásno-
lipského mûstského úfiadu Jan Koláfi.

V Kyjovském údolí, kde bylo onûch osm
vûzÀÛ umuãeno, stál památníãek jiÏ dfiíve.

Pfied dvûma lety jej v‰ak neznámí vanda-
lové zcela zniãili. „Nov˘ památník bude tr-
valou pfiipomínkou tragického pfiíbûhu,
kter˘ se tu odehrál pfied jedna‰edesáti
lety,“ podotkl Jan Koláfi.

Odhalení obnoveného památníku v Ky-
jovském údolí se zúãastní nejen pfiedstavi-
telé âR, SRN a Izraele, ale i úãastníci po-
chodu. Za mrtvé se pomodlí rabín Sidón.

Krásnolipská radnice pfii organizaci celé
akce spolupracovala zejména se SdruÏe-
ním b˘val˘ch vûzÀÛ koncentraãního tábora
Schwarzheide, Îidovskou obcí âR, Správou
NP âeské ·v˘carsko a kamenickou dílnou
pana Zorniãky z Rumburku.

Krásnolipské Komunitní centrum âeského
·v˘carska nabízí internet zdarma. Voln˘ in-
ternet je pfiístupn˘ v‰em osobám, které si
jeho prostfiednictvím budou hledat práci,
zaloÏí emailovou schránku pro potfieby ko-
munikace s potencionálními zamûstnavateli
ãi potfiebují pfiístup k internetu pro udrÏení
své práce. 

Ov‰em nejenom internet je nabízen
zdarma. V Komunitním centru âeského ·v˘-
carska mÛÏete bezplatnû vyuÏívat poãíta-
ãovou a kanceláfiskou techniku pro potfieby
hledání práce nebo jejího udrÏení. Potfiebu-
jete si napsat Ïivotopis nebo vyuÏívat inter-
netovou databázi v‰ech voln˘ch míst v na-

‰em regionu i mimo nûj? Pfiijìte do Komunit-
ního centra, které bylo otevfieno v suterénu
krásnolipské radnice.

Pokud byste rádi vyuÏívali internet a poãí-
taãovou techniku, ale neumíte s ní zachá-
zet, pfiijìte se do Komunitního centra infor-
movat o nabízen˘ch poãítaãov˘ch kurzech
pro zaãáteãníky. Komunitní centrum je otev-
fieno pro vefiejnost kaÏdé pondûlí a stfiedu
od 14.30 do 17.00 hod. 

Projekt Komunitní centrum âeského ·v˘-
carska je realizován z prostfiedkÛ Evropského
sociálního fondu EU a státního rozpoãtu âR
v rámci Iniciativy spoleãenství EQUAL.

(JJ)
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Komunitní centrum
nabízí internet zdarma 

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
v úter˘ 2. kvûtna

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner

Vlastnû taková otázka musí pfiijít. Jak by
ne. Od Liberce po Klá‰terec nad Ohfií není
mûsto nebo obec, kam by si na‰lo cestu
najednou tolik miliónÛ z evropské kasiãky.

Ale kdyby jen evropsk˘ch, nûco málo
pfiichází i z tûch zb˘vajících republikov˘ch
a dokonce dorazilo i pár miliónÛ privát-
ních. âtvrt miliardy a nûco navíc, to je fakt
dost podezfielé.

Za tím nûco je…?
Naznaãí soused u plotu. Polohlasem,

s patfiiãnû zvednut˘m oboãím lehce k˘vne
smûrem k radnici. Jako, Ïe… VÏdyÈ to
znáte, to není jen tak, v televizi taky fiíkali…

Co na tom, Ïe se zrovna soudí s mûstem,
protoÏe si tak trochu postavil nemovitost
mimo svÛj pozemek. A teì bojuje svoji ma-
lou válku.

Za tím nûco je…?
Îe i pro velké dodavatelské firmy se stala

Krásná Lípa tak trochu postrachem.
DÛsledn˘m poÏadováním smluvních zá-

vazkÛ, prÛbûÏnou kontrolou prÛbûhu prací
na stavbách, uplatÀováním sankcí pfii ne-
dodrÏení kvality ãi termínÛ a tak dále.

V˘sledkem pak je, Ïe stavby se nepro-
draÏují, jak je obecnou zvyklostí (pfiede-
v‰ím u státních zakázek), ale spí‰e nao-
pak. Obãas firma takzvanû „prodûlá
kalhoty“.

Za tím nûco je…?
Zkusme si odpovûdût kaÏd˘ po svém.
Co tfieba dvanáctileté úsilí a píle, dÛsled-

nost a nasazení, spousta pfiátel a udrÏova-
n˘ch kontaktÛ, nadhled a nepolitikafiení,
schopnost udûlat z handicapu v˘hodu
a tak dále.

Za tím nûkdo je. (vik)

Za tím nûco je...?

Rabín Sidón odhalí památník
obûtem války

Obrazov˘ kalendáfi âeské ·v˘carsko 2006 –
krajina plná tajemství, kter˘ vydala obecnû
prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko, získal
2. místo v 6. roãníku soutûÏe Kalendáfi roku
2006.

SoutûÏ, kterou vyhlásil ãasopis Typografie, je
urãena ãesk˘m i zahraniãním firmám, které vy-
dávají, tisknou nebo zadávají v˘robu nástûn-
n˘ch kalendáfiÛ. Letos se do soutûÏe pfiihlásilo
celkem 94 spoleãností, mezi kter˘mi byly napfi.
Coca Cola, Siemens, Komerãní banka, Metro-
stav, Kooperativa atd., jeÏ mûfiily své kvality

v ‰esti kategoriích. V kategorii obrazov˘ a kul-
turní kalendáfi se pfied kalendáfiem âeské ·v˘-
carsko 2006 umístil pouze v˘pravn˘ kalendáfi
Národní knihovny v Praze.

„Velmi mû tû‰í, Ïe se na‰í spoleãnosti za pût
let jejího fungování podafiilo získat jiÏ páté oce-
nûní,“ vysvûtluje Marek Mráz, fieditel OPS
âeské ·v˘carsko, a dodává: „Vûfiím, Ïe tímto
ocenûním na‰e úspûchy nekonãí a Ïe ná‰ t˘m
naváÏe i v dal‰ích letech na jiÏ získaná oce-
nûní, aÈ jiÏ jimi byly Nejkrásnûj‰í kniha roku 2003
a Fotopublikace roku 2004, Nejlep‰í webové

stránky roku 2004 nebo 2. nejlep‰í informaãní
stfiedisko roku 2004.“

Pro rok 2006 pfiipravuje OPS dal‰í fiadu publi-
kaãních titulÛ, na jejichÏ realizaci získala pro-
stfiedky ze Strukturálních fondÛ Evropské unie –
Spoleãného regionálního operaãního pro-
gramu, mezi kter˘mi bude opût obrazov˘ ka-
lendáfi pro rok 2007 s tématikou lidové pa-
mátky âeského ·v˘carska, turistick˘ prÛvodce,
cyklomapa, CD-ROM a videofilm o âeském
·v˘carsku.

Dana ·tefánková, âeské ·v˘carsko,� o. p. s.

âeské ·v˘carsko má kalendáfi roku 2006
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Turistická sezóna v âeském
·v˘carsku i pfies nepfiízeÀ

poãasí zaãala

Otevírací doba v informaãních
stfiediscích NP â· 2006/07

Na rozdíl od minulého roku se informaãní
stfiediska Národního parku âeské ·v˘carsko,
která provozuje OPS âeské ·v˘carsko, otev-
fiela o t˘den dfiíve, uÏ o pfiedvelikonoãním ví-
kendu. Konkrétnû se jednalo o infocentrum
v Jetfiichovicích a Dolní Chfiibské – Saula. In-
focentrum v Krásné Lípû je zatím jako jediné
otevfiené nepfietrÏitû kaÏd˘ den, po cel˘ rok.
„Otevfieno mûlo b˘t i infocentrum ve Hfien-
sku, ale velká voda po strop zatopila na‰e
útulné informaãní centrum a obáváme se,
Ïe následky povodní budeme odstraÀovat
i bûhem kvûtna,“ vysvûtlila Barbora La‰tÛv-
ková, koordinátorka infocenter z obecnû
prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko. 

Kromû tradiãních sluÏeb, jako jsou kom-
plexní turistické informace o regionu, pro-

dej turistick˘ch map, prÛvodcÛ a suven˘rÛ,
prÛvodcovské sluÏby a mnohé dal‰í, jsou le-
to‰ní novinkou infocenter Národního parku
âeské ·v˘carsko tzv. ekoporadenské
sluÏby/ekopradna, kdy odbornû vy‰kolení
pracovníci budou poskytovat laické vefiej-
nosti, obcím, podnikatelsk˘m subjektÛm
a dal‰ím zájemcÛ sluÏby spojené s ekopo-
radenstvím – konkrétnû z oblasti ochrany Ïi-
votního prostfiedí v obcích i domácnos-
tech, z oblasti odpadového hospodafiení
apod.

Druhou novinkou této sezóny bude otev-
fiení nového infocentra národního parku
v Dûãínû, které bude od ãervna nabízet
sluÏby nejen turistÛm, ale i obãanÛm mûsta
Dûãína.

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu pro-
bûhne v pondûlí 24. 4. 2006 ve Vlãí Hofie
a v Zahradách a ve ãtvrtek 27. 4. 2006
v Krásné Lípû.

Svoz separovaného
odpadu

Sdûlujeme Vám, Ïe z dÛvodu nezbytn˘ch prací na elektrickém zafiízení bude pfieru‰ena
dodávka elektrické energie v: Kyjov okolí pfiehrady, Dlouh˘ DÛl od penzionu Kfiinice po
továrnu.
Datum a ãas: 19. 4. 2006 od 9.00 do 14.00 hod. RADEK KOTRBA 

vedoucí Provozní správy Dûãín, tel. 840 850 060 

Zmûny vyhrazeny: aktuální informace bûhem roku na www.ceskesvycarsko.cz 
(Dana ·tefánková, âeské ·v˘carsko, o. p. s.)

UPOZORNùNÍ

1. duben – 5. listopad IS Krásná Lípa ne – ãt 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
pá – so 9.30 – 12.00 12.30 – 18.00

8. duben – 5. listopad IS Jetfiichovice dennû (nedûle i svátky)
IS Dolní Chfiibská-Saula 9.30 – 12.00 12.30 – 18.00

ãerven - prosinec IS Dûãín bude upfiesnûno bûhem kvûtna
6. listopad – 31. bfiezen Krásná Lípa po-pá 8.30 – 12.00 12.30 – 16.30

so 10.00 – 15.00 
ne 10.00 – 14.00

Island zÛstane
v âeském

·v˘carsku déle

Ponûkud netradiãnû pojala jedno ze
sv˘ch pravideln˘ch zasedání Rada mûsta
Krásná Lípa. Její ãlenové se první dubnov˘
t˘den vydali osobnû na obhlídku právû pro-
bíhající generální rekonstrukce místní tûloc-
viãny, která je souãástí v˘stavby Sportovního
areálu âeského ·v˘carska. „S probíhajícími
stavebními pracemi jsme v zásadû spoko-
jeni, neshledali jsme Ïádné nedostatky,“ fiekl
starosta mûsta Zbynûk Linhart.

Celá rekonstrukce v hodnotû témûfi 
10 milionÛ pokraãuje budováním zcela no-
vého dispoziãního fie‰ení interiérÛ, osazením
nov˘ch oken, stavbou vnitfiního balkonu
nebo hloubením základÛ pfiístavby budovy.
„Musí se pracovat ve vysokém tempu, aby-

chom jiÏ na podzim mohli moderní tûloc-
viãnu znovu otevfiít,“ podotkl Zbynûk Lin-
hart. Zatím její ãinnost supluje nová nafuko-
vací hala, která se ve mûstû otevfiela
v lednu leto‰ního roku.

V‰echny velké stavby, na kter˘ch se
v souãasné dobû v Krásné Lípû pracuje,
jsou souãástí projektu Centrum âeského
·v˘carska v celkové hodnotû pfies 160 mili-
onÛ korun, na nûjÏ radnice získala dotaãní
prostfiedky ze strukturálních fondÛ EU a stát-
ního rozpoãtu âR. „Vûfiím, Ïe díky tûmto
projektÛm dokáÏeme zkvalitnit Ïivot
v Krásné Lípû a âeské ·v˘carsku pro oby-
vatele i náv‰tûvníky na‰eho kraje,“ dodal
Zbynûk Linhart. (JF)

Na rekonstrukci tûlocviãny
mûsto dohlíÏí

Pro velk˘ zájem vefiejnosti se fotografická
v˘stava Island – ostrov ohnû a ledu prodlu-
Ïuje do 20. dubna 2006. V˘stavu od 16.
února doposud nav‰tívilo  819 náv‰tûvníkÛ.

Fotografická v˘stava o Islandu obsahuje
pfiedev‰ím panoramatické a krajináfiské fo-
tografie zpestfiené o zábûry obyvatel, které
lze na málo zalidnûném Islandu ne vÏdy
snadno zachytit. DÛraz je kladen na místní
pfiírodní islandská specifika: sopky, skalní
útvary (trhlina mezi americkou a evropskou
deskou), gejzíry, ledovce, faunu, flóru a ne-
byla opomenuta ani místní architektura. 

„V na‰í galerii jsme se doposud tématicky
orientovali na oblast âeského ·v˘carska,
v následujících letech chceme obyvatelÛm
i náv‰tûvníkÛm tohoto regionu postupnû
v galerii také pfiedstavovat i jiná pfiírodnû
cenná a zajímavá území“, vysvûtlila Bar-
bora La‰tÛvková z OPS âeské ·v˘carsko.
„Vysoká náv‰tûvnost této v˘stavy, která nás
moc tû‰í, jen potvrzuje, Ïe tato zmûna byla
smysluplná,“dodává Barbora La‰tÛvková.

Autorem pÛsobiv˘ch fotografií, jeÏ zachy-
cují drsnou a ryzí islandskou pfiírodu, je foto-
graf Jaroslav Luner. Kromû fotografování je
jeho velk˘m koníãkem i cestování a jako
zamûstnanec Hvûzdárny a planetária Mi-
kulá‰e Koperníka v Brnû je také producen-
tem fiady multimediálních vzdûlávacích
a cestopisn˘ch pofiadÛ jako napfi. Keltsk˘
cyklus, pojednávající o Bretani, Skotsku,
·panûlsku i Irsku, dále pak cestopis o Pod-
karpatské Rusi, Rumunsku, Albánii a v sou-
ãasné dobû pfiipravuje pofiad a fotov˘-
stavu o Skandinávii.

V˘stava je spolufinancována Evropsk˘m
sociálním fondem a státním rozpoãtem
âeské republiky.

Dana ·tefánková,
âeské ·v˘carsko, o.p.s.

Rada mûsta na „exkurzi“ po staveni‰ti 
rekonstruované tûlocviãny. �
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AlespoÀ to tvrdí dvojnásobn˘ mistr svûta
ve skikrossu Tomá‰ Kraus z Dûãína.

Tomá‰ Kraus je v˘jimeãn˘ lyÏafi, vÏdyÈ je
nûkolikanásobn˘m mistrem âR ve sjezdu,
zdobí ho titul mistra svûta ve skikrossu, je
dvojnásobn˘m drÏitelem kfii‰Èálového glóbu
za vítûzství v celkovém svûtovém poháru ve
skicrossu. 

Co má tedy jeden z na‰ích nejlep‰ích spor-
tovcÛ spoleãného s Krásnou Lípou a âes-
k˘m ·v˘carskem?
„V Kyjovû jsem do sv˘ch 20 let proÏil vût‰inu
víkendÛ na chalupû, kterou mají rodiãe
u pfiehrady. Spolu s kamarády jsme si uÏili
hodnû legrace, ale dost jsem toho pfies léto
i natrénoval. Okolí Kyjova a Krásné Lípy je
bezvadné pro jízdu na kole, bûh i jiné spor-
tovní aktivity.“

Skikross je unikátní, ale také extrémnû ná-
roãná lyÏafiská disciplína. Jedete pohro-
madû, není nouze o pády a jiné drama-
tické okamÏiky. Jste proslul˘ sv˘mi rychl˘mi
starty, jsou va‰í hlavní zbraní ?
„Rychl˘ start je opravdu moje velká v˘-
hoda, ale ve skikrossu je nutné b˘t kom-
pletní, jezdit rychle, dobfie skákat, ale
hlavnû se nebát jet souãasnû s dal‰ími zá-
vodníky najednou.“

Jste na vrcholu kariéry, mistr svûta, abso-
lutní vítûz zlatého globu, cestujete mezi
Amerikou a Evropou, dají se vÛbec srovnat
pomûry v Krásné Lípû, Dûãínû a âR obecnû
právû napfi. s Amerikou?
„V USA se tfieba jezdí vût‰ími auty. Ale
váÏnû, kdyÏ pfiijedu zpátky do âech, sejdu

se s kamarády nebo jdu k vodû a vím, Ïe
doma jsem právû tady.“

PfiibliÏte prosím svou souãasnost a nejbliÏ‰í
budoucnost. 
„Mám pár restÛ ve ‰kole a k tomu dokon-
ãovací práce na na‰em domû v Dûãínû,
takÏe do prázdnin mám o zábavu posta-
ráno. Potom se uÏ tû‰ím na dva tfii t˘dny
u mofie asi nûkde v Portugalsku, chci si uÏít
windsurfingu, mojí nejvût‰í letní zábavy.“

Va‰e zaãátky jistû nebyly jednoduché. MÛ-
Ïete je srovnat s dne‰ními podmínkami za-
ãínajících lyÏafiÛ a je vÛbec moÏné dostat
se dnes napfi. z Krásné Lípy aÏ na va‰í úro-
veÀ?
„Na‰e podmínky se s tûmi dne‰ními srovná-
vat opravdu nedají. Staãí kdyÏ zmíním, Ïe
jednu zimu jsme lyÏovali i na vleku nad cha-
lupou, ale byla to alespoÀ velká legrace.
MoÏná i proto jsem u lyÏování vydrÏel tak
dlouho. Na vrchol se mÛÏe dostat ãlovûk
z velkého i malého mûsta. DÛleÏitá je více
motivace a v˘drÏ.“

Pocházíte z aktivní a sportovní rodiny, va‰i
rodiãe jsou pravideln˘mi náv‰tûvníky Spor-
tovního areálu âeského ·v˘carska v Krásné
Lípû. Jak vnímají oni i vy osobnû zmûny, kte-
r˘mi v posledních letech mûsto prochází,
a to nejen v moÏnostech sportovního vyÏití?
„Je opravdu radost sledovat, jak se mûsto
i zdej‰í moÏnosti sportovat zlep‰ují, uÏ to není
jen o moÏnosti jít se probûhnout do lesa.
Na‰i jsou na tenise v Lípû skoro kaÏd˘ den .
K tomu není opravdu co dodat, mám rád,
kdyÏ vûci fungují a jdou správn˘m smûrem.“

Vá‰ program je velice hektick˘ a nabit˘.
Najdete si ãas na koníãky a záliby ?
„Koníãky se samozfiejmû snaÏím nezane-
dbávat, o windsurfingu jsem uÏ mluvil, ale
stejnû tak mÛÏu zmínit dal‰í sporty jako tenis,
volejbal, kolo nebo plavání.“

Zb˘vá jen doufat, Ïe si ve svém nabitém
programu najdete ãas i na Kyjov, Krásnou
Lípu a âeské ·v˘carsko a Ïe vás brzy pfiiví-
táme napfi. na tenisu…
„Do Kyjova jsem se dostal poslední dobou
jen obãas, ale teì v létû to vypadá lépe
a na tenis se samozfiejmû stavím rád.“

Dûkuji za rozhovor. 
Jednomu z na‰ich nejslavnûj‰ích chalupáfiÛ
souãasnosti poloÏil nûkolik otázek Jan Fiala
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Na lyÏích jsem poprvé stál v Kyjovû

KaÏdé jaro se podél silnice v Doubici objevují
fóliové pásy, z nichÏ nûkteré jsou dlouhé i nû-
kolik set metrÛ. K ãemu slouÏí? V Doubici do-
cházelo do roku 2003 k masivnímu úhynu
obojÏivelníkÛ v dÛsledku automobilové do-
pravy. V jarním období zde obojÏivelníci pfie-
cházeli vozovku k Doubick˘m rybníkÛm, kde
se rozmnoÏovali. Na komunikaci, zvlá‰tû ve ve-
ãerních a ranních hodinách, pak docházelo
k jejich pfiímému pfiejetí automobilem nebo ke
smrtelnému zranûní, zpÛsobeného pod tla-
kem rychle jedoucího automobilu, kter˘ vy-
mr‰til jejich lehké tûlo smûrem k podvozku
a zranil je o ostré hrany vozu. Úhyn obojÏivel-
níkÛ (ve stovkách kusÛ) byl pozorován na té-
mûfi jednen kilometr dlouhém úseku. 

Po nûkolika letech pozorování pfiistoupily
dvû organizace âeského svazu ochráncÛ

pfiírody Tilia a Netop˘r k aktivní ochranû oboj-
ÏivelníkÛ na zmínûné lokalitû. V roce 2004 byl
nainstalován fóliov˘ pás v délce 180 metrÛ
pfied obecním úfiadem, kter˘ po dobu jed-
noho mûsíce zabraÀoval obojÏivelníkÛm
vstoupit do vozovky. Bûhem této doby bylo
pfieneseno pfies 1000 ropuch obecn˘ch a 35
ãolkÛ (druh nebyl blíÏe urãen).

V roce 2005 stejné organizace zdokonalily
systém zábran a fóliov˘ pás nainstalovali
v délce 250 metrÛ. Díky novému typu insta-
lace a pouÏitého materiálu bylo pfies vo-
zovku pfieneseno pfies 3000 ropuch obec-

n˘ch, 300 ãolkÛ horsk˘ch a 350 ãolkÛ obec-
n˘ch. V nûkter˘ch dnech byl tah oboj-
ÏivelníkÛ natolik siln˘, Ïe pfiená‰ení a evi-
dence obojÏivelníkÛ trvala 3 hodiny a bylo
pfieneseno najednou aÏ 520 ropuch a 180
ãolkÛ.

Podrobnûj‰í informace v‰em zájemcÛm
poskytneme na e-mailu tzkrasnybuk@cent-
rum.cz nebo na telefonním ãísle 412 383 113.

Na instalaci zábran v Doubicích spolupra-
cují âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody Tilia
z Krásné Lípy, âSOP Netop˘r z Varnsdorfu
a Správa CHKO LuÏické Hory. (vik)

Ochrana
obojÏivelníkÛ

v dobû
jarního tahu

v Doubici

vikyr275  17.4.2006  23:01  Stránka 3



strana 4 19. dubna 2006

Jízdenka LIBNET+ platí vÏdy 1 den do 24. hodiny pfiíslu‰ného dne a lze
ji zakoupit v nádraÏích Varnsdorf, Rybni‰tû, Krásná Lípa, Rumburk.
• Cena 130 Kã (1 dospûl˘ + max 1 dítû do 15 let)
Jízdenka SONE+ platí vÏdy 1 den, pouze v sobotu nebo nedûli. 
• Cena 160 Kã (max 2 dospûlí a 3 dûti do 15 let)

Îitava a Oybin parním vlakem 
V Oybinu moÏnost náv‰tûvy hory Oybin se zfiíceninou hradu a gotic-
kého kostela ( 14. stol, Karel IV.) – velkolepá partie se scenérií obrov-
sk˘ch pískovcov˘ch skal. Platí se vstupné (dospûlí 3,5 Euro, dûti 
1,80 Euro, sleva (studenti, dÛchodci...) 2,50 Euro, rodinné 9,00 Euro).

Okolní cíle ve skalním mûstû Îitavsk˘ch hor:
1) Hora Hvozd (Hochwald) 750 m
– v˘hled do âech (Bezdûz, Je‰tûd, Praha atd.), nûmecká chata na
státní hranici. Celkem tam a zpátky cca 3 hod.

2) Töpfer
– skalní mûsto a brána – vyhlídky na okolí Îitavy, Je‰tûdské pohofií,
Jizerské hory. Celkem tam a zpátky cca 2-3 hod.

3) Scharfenstein
– skalní vyhlídka. Tam a zpátky cca 1,5 hod.

Dal‰í informace:
Informaãní centrum Krásná Lípa
tel: +420 412 383 413
e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz
www: www.ceskesvycarsko.cz

Jízdní fiád ( od 11. 12. 2005 do 9. 12. 2006):

S jízdenkou LIBNET+ nebo SONE+
do Îitavsk˘ch skal

Mûsto Krásná Lípa ve spolupráci s kulturní komisí pfiipravuje na 27. kvûtna 2006 tradiãní Cestu pohádkov˘m lesem. Dobrovolníky, ktefií
jsou ochotni dûlat pohádkové bytosti na stanovi‰tích, prosíme, aby se pfiihlásili na mûstském úfiadû u paní Koubské nebo v kinû u paní
Semelkové. Obãerstvení po celou dobu akce bude zaji‰tûno a nemine Vás ani sladká odmûna. Po dohodû mÛÏeme pomoci i s mas-
kami. BliÏ‰í informace na tel. 777 184 083 nebo 607 120 904.

Soubor LuÏiãan a mûsto Krásná Lípa pofiádají 9. - 11. ãervna 2006 III. mezinárodní folklorní festival, na kter˘ pfiijede nûkolik folklorních sou-
borÛ z celé republiky i ze zahraniãí. Moravsk˘ soubor Javorina ze Strání, jehoÏ cimbálová muzika bude hrát v sobotu 10.6. veãer na ná-
mûstí, potfiebujeme ubytovat v místû, a proto se obracíme s prosbou na Vás, spoluobãané. Kdo by mohl darovat nebo alespoÀ zapÛjãit
lehãí válendu, postel nebo lehátko, informujte pana Semelku v Ïelezáfiství PraÏská 8. Za pfiípadnou pomoc dûkuje festivalov˘ v˘bor.

Prosba
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STAVùNÍ MÁJE A PÁLENÍ âARODùJNIC. V ne-
dûli 30. dubna 2006 od 18.30 hod. se bude
v parku za domem sluÏeb stavût májka. Vy-
stoupí folklórní soubory Kfiiniãánek a LuÏiãan.
Poté se vydá pÛvod na turistickou základnu
k fotbalovému hfii‰ti, kde se zapálí vatra
a kde budou pfiipraveny rÛzné soutûÏe pro
dûti. Muzika LuÏiãanu bude hrát na dvofie
Îelezáfiství u SemelkÛ. Bufity, pruty i obãer-
stvení je na obou místech zaji‰tûno. Pofiádá
mûsto Krásná Lípa - kulturní komise, SDH, TJ
kopaná, LuÏiãan.

BESEDA S FARÁ¤EM. V pátek 28. 4. 2006 od
17.30 hod. se v sále evangelické fary ve
Varnsdorfu (pod starokatolick˘m kostelem
u divadla) uskuteãní beseda, jejíÏ hostem
bude Mgr. Leonardo Motema Teca z An-
goly, kter˘ pracuje v âR jako evangelick˘
faráfi a zároveÀ pfiedná‰í na FF UK. Téma be-
sedy je: Angola – historie, souãasnost, kul-

tura a zvyky. Budeme v‰ak také svûdky hry
na africk˘ buben a zpûvu v nûkter˘ch afric-
k˘ch národních jazycích,a moÏná se i nûco
nauãíme.

JAZYKOV¯ KURZ. Spoleãnost TUR pofiádá
dal‰í z jazykov˘ch kurzÛ, opût v Horním Pod-
luÏí v rekreaãním stfiedisku HOPO. Termíny
konání: 28. - 30. duben 2006 a 12. - 14. kvû-
ten 2006. Kurz je pro zaãáteãníky i pokroãilé.
O tûchto víkendech spojíte pfiíjemné s uÏi-
teãn˘m - odpoãinete si a navíc si roz‰ífiíte
své znalosti jazyka sousedÛ a je‰tû získáte
plno pfiátel.

V˘uka v mal˘ch skupinách je ideální formou
pro to, abyste pfiekonali pfiípadné obavy
a zaãali konverzovat. V sobotu se opût mÛ-
Ïete tû‰it i na spoleãn˘ v˘let a veãer s kultur-
ním programem. V pfiípadû dotazÛ a upfies-
nûní se mÛÏete obracet na Libu‰i Hlinkovou,
tel. 412 336 291, e-mail: krecany@volny.cz
nebo Filipa Mágra, tel. 412 335 360, mobil
723 95 95 16, e-mail: magr@email.cz

Rada rozdûlila dotace. Zájmové organizace
mûly do 15. února moÏnost poÏádat si o do-
taci na ãinnost a o dotaci na konkrétní akce.
Letos se mezi aktivní zájmové organizace roz-
dûlí ãástka o 50 000 Kã vy‰‰í neÏ v minul˘ch
letech. Komise tak navrhla a rada schválila
rozdûlení dotací v celkové v˘‰i 200 000 Kã.
V leto‰ním roce se díky zájmov˘m organiza-
cím koná v Krásné Lípû pfies 50 kulturních,
sportovních a spoleãensk˘ch akcí. Mezi nimi
jsou i akce krajské, celorepublikové a mezi-
národní. Krásnolip‰tí i pfiespolní se v leto‰ním
roce mají na co tû‰it. 

Mûsto pro‰lo auditem. Hospodafiení mûsta
za rok 2005 pfiezkoumal auditor. Zjistil, Ïe fi-
nanãí prostfiedky mûsta jsou ãerpány dle zá-
konÛ a platn˘ch pravidel. V˘rok auditora za
rok 2005 tedy zní – bez nedostatkÛ. Podûko-
vání patfií pracovníkÛm mûsta, ktefií se svûfie-
n˘mi prostfiedky nakládají hospodárnû,
úãtárnû mûsta a její vedoucí paní Mrázové.

Osobní autobusová doprava. Tak jak se po-
stupnû doãítáme v tisku, víme, Ïe Dopravní
podnik Ústeckého kraje, a. s. (dfiíve âSAD),
dostal od Ústeckého kraje v˘povûì smlouvy
o zaji‰tûní základní dopravní obsluÏnosti
v kraji a s tím spojené úhrady za ztrátu na
jednotliv˘ch linkách. Kraj se s vedením Do-
pravního podniku neshodl na v˘‰i této
platby a na znûní dodatku smlouvy. Od prv-
ního ãervna tedy dosud nemá na zaji‰tûní
základní dopravní obsluÏnosti Ïádn˘ do-
pravce uzavfienu s krajem smlouvu. V˘bûr
dopravce Ústeck˘ kraj provede koncem
kvûtna. Nov˘ dopravce by mûl tedy skoro
„pfies víkend“ zajistit kompletnû autobuso-
vou dopravu v regionu. V‰ichni se ptáme,
jak se to podafií a zda se po 1. 6. dûti dosta-
nou do ‰kol a lidé do práce ãi k lékafii.

19. dubna 2006 strana 5

RÒZNÉ Pozvánky

Odpoledne pro Ïeny
Kolem stovky Ïen pfii‰lo strávit druhé dub-

nové sobotní odpoledne do krásnolipského
kulturního domu. Kulturní komise mûsta pro
nû pfiipravila zábavn˘ pofiad, ve kterém se
pfiítomné Ïeny dozvûdûly nûco o ãajích,
vázání kvûtin, shlédly módní pfiehlídku, ne-
tradiãní kloboukovou pfiehlídku a taneãní
vystoupení bfii‰ních taneãnic ze Z· Krásná
Lípa.

Pfiekvapením pak bylo vystoupení taneã-
ního mistra go-go show Johna z Prahy. Ce-
l˘m odpolednem je slovem provázel Mirek
Vais.
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V polovinû bfiezna jsme v na‰í ‰kolce pfiiví-
tali milou náv‰tûvu. O své práci si s námi pfii-
‰la popovídat dûtská zdravotní sestra paní
Porubová. Zpoãátku dûti malinko znejistûly,
co Ïe se vlastnû bude dít, ale bûhem chvilky
s nad‰ením a zvûdavostí pokukovaly po
v‰em, co „sestfiiãka“ pfiinesla. Dûti si mohly
prohlédnout a vlastníma rukama osahat in-
jekãní stfiíkaãku a pfiipomnûly si, jak a proã
se odebírá krev. SvÛj zrak si vyzkou‰ely na
ãtecí kartû, kterou v‰echny znaly z náv‰tûv
u lékafie. Z lékafisk˘ch nástrojÛ dûti nejvíce
zaujal fonendoskop, jímÏ mohly sobû nebo
kamarádovi poslechnout tlukot srdíãka,
a tonometr, kter˘m sestfiiãka zmûfiila tlak ne-
jen dûtem, ale i paním uãitelkám.

Praktickou ukázku lékÛ, lékafisk˘ch nástrojÛ
a pomÛcek vystfiídalo povídání o úrazech
a jejich léãbû, do kterého se dûti pohotovû
zapojily na základû sv˘ch vlastních proÏitkÛ.
Sestfiiãka musela zodpovûdût nejednu zví-
davou otázku mal˘ch „pacientÛ“. Zvûdavû
si prohlédly, jak správnû o‰etfiit a ovázat
odfienou nohu. Na vlastní kÛÏi si nûktefií od-
váÏlivci nechali o‰etfiit dezinfekãní pûnou
„popáleninu“ na ruce.

Celé „zdravotní dopoledne“ zakonãilo vy-
právûním paní Porubové o péãi o miminka,
o v˘znamu sportu, otuÏování a dûtmi tolik
obávaného oãkování. 

Nad‰ení dûtí z celodenní „hry na malé pa-
cienty“ umocnily obrázky, samolepky, kra-
biãky, ‰pátle, které dûti od sestfiiãky dostaly
a radostnû si odnesly domÛ.

Na tuto akci navázalo také nûco pro ro-
diãe. Ve stfiedu 22. bfiezna 2006 odpoledne
jsme se se‰li s rodiãi budoucích prvÀáãkÛ.
ProtoÏe se mnohé maminky, ale i tatínkové
obávají chvíle, kdy jejich ratolest pfiekroãí
práh základní ‰koly, rozhodli jsme se uspofiá-
dat besedu s psycholoÏkou Mgr. Petrou Bart-
lovou na téma Nebojme se první tfiídy.

Dozvûdûli jsme se, co vlastnû rozumíme
pojmem ‰kolní zralost, jaká kritéria jej v ob-
lasti fyzické, rozumové, sociální a emoãní ur-
ãují. Nûktefií z rodiãÛ byli velmi pfiekvapeni,
Ïe kromû znalostí barev a poãetních pfied-
stav je velk˘ dÛraz kladen na správné drÏení
tuÏky a grafomotorická cviãení, dÛleÏitá pro
budoucí v˘uku psaní.

Nelze opomenout ani úroveÀ fieãov˘ch
schopností (v˘slovnost hlásek, slovní zásobu,

tvofiení gramaticky správn˘ch slov a vût),
potfiebn˘ch pro nácvik plynulého ãtení.
Sleãna psycholoÏka dále zdÛraznila, jak dÛ-
leÏité je v tomto vûku u dûtí rozpoznat late-
ralitu (strannost), ãili je-li dítû pravák nebo le-
vák, a moÏné nebezpeãí vypl˘vající
z násilného pfiecviãování levákÛ na pra-
váky. Tímto tématem se sl. Bartlová rozpoví-
dala o náznacích signalizujících moÏné po-
ruchy v oblasti ãtení, psaní a poãítání.
Nûkteré maminky uvítaly zmínku o tzv. hype-
raktivních dûtech a uÏiteãné rady, jak snad-
nûji zvládat jejich v˘chovu, prodluÏovat u dí-
tûte jeho soustfiedûnost, jaká zafiazovat
relaxaãní cviãení ãi pro dûti zábavné
a smysly rozvíjející slovní hry. S tímto téma-
tem byla zdÛraznûna úzká soustfiedûnost
celkového v˘voje dûtské osobnosti
s emoãní (citovou) zralostí dítûte, pfiipravují-
cího se na vstup do Z·, kdy je velmi dÛleÏitá
spolupráce dítûte v kolektivu vrstevníkÛ
a pfiimûfiené ovládání sv˘ch citÛ.

Na závûr se rodiãe se zaujetím rozhovofiili
o sv˘ch konkrétních problémech pfii v˘-
chovû dûtí a nechali si tak sl. Bartlovou
ochotnû a dostateãnû poradit.

Co napsat nakonec? Asi fakt, Ïe problém,
kter˘ se na zaãátku besedy zdál jako sloÏit˘
a nefie‰iteln˘, na konci tohoto posezení jiÏ
problémem vÛbec nebyl.

Dûkujeme paní Porubové a sleãnû Mgr.
Bartlové za zpestfiení Ïivota v na‰í matefiské
‰kole a tû‰íme se s obûma na dal‰í spolu-
práci.

Martina Kucerová,
uãitelka M·, ul. Masarykova

Nebojme se ptát
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KINO Krásná Lípa
V souãasné dobû probíhá ve spolupráci

Místní akãní skupiny (MAS) ·luknovsko
a vybraného subjektu zpracování Územní
strategie rozvoje venkova, která se bude
následnû ucházet o financování z pro-
gramu EU Leader+ v letech 2007 - 2013.
Jedná se o oblast celého ·luknovského
v˘bûÏku mimo mûsta Rumburk a Varns-
dorf. 

Cílem první etapy je získat detailní infor-
mace o projektov˘ch zámûrech obcí,
podnikatelsk˘ch subjektÛ a nestátních ne-
ziskov˘ch organizací v oblasti zlep‰ování
kvality Ïivota a Ïivotního prostfiedí. Získané
informace budou základem pro urãení
smûru strategie i pro vymezení prioritních
oblastí podpory. V pfiípadû úspûchu stra-
tegie u hodnotící komise lze v letech 2007
aÏ 2013 oãekávat realizaci projektÛ
v fiádu nûkolika desítek miliónÛ korun. 

„Pokud se nám podafií zapojit do zpra-
cování nej‰ir‰í vefiejnost, vûfiím, Ïe Strate-
gie bude opravdu kvalitní,“ fiíká Ing. Eva
Hamplová, pfiedsedkynû MAS ·luknovsko.
„Pfiipravili jsme fiadu ‰kolení a semináfiÛ, in-
formace budou na v‰ech 16 mûstech
a obcích, a to vãetnû formuláfie projekto-
vého zámûru. Dále je moÏné své námûty
zasílat na e-mailové adresy massluknov-
sko@atlas.cz nebo mdudka@volny.cz. Pfií-
padné dotazy rádi zodpovíme na telefon-
ních ãíslech 602 490 840, 603 862 644
nebo 412 381 013.“

Program Leader+ je specifick˘ tím, Ïe
ponechává volnost v rozdûlování pro-
stfiedkÛ na projekty, které jsou v regionu
opravdu potfieba. „·luknovsko má
v tomto programu ‰anci, která se uÏ ne-
musí opakovat. Vûfiím, Ïe ji stoprocentnû
vyuÏije,“ dodává Hamplová. 

Termíny semináfiÛ:
20. 4. 2006 Chfiibská
24. 4. 2006 Krásná Lípa
26. 4. 2006 Jifiíkov
4. 5. 2006 Horní PodluÏí

18. 5. 2006 Rybni‰tû
15. 6. 2006 ·luknov

LEADER+: ·ance
pro ·luknovsko

UPOZORNùNÍ: Prodáváte dÛm,
byt nebo pozemek? Informujte se
pfiedem u realitní kanceláfie SKZ
NORD s. r. o. ve Varnsdorfu (na-
proti âSOB) o v˘hodn˘ch podmín-
kách. 412 372 521, 604 267 602,
skznord@skz.cz. 
PRODÁME byt 2+1 v Krásné Lípû,
plocha 45 m2, III. NP, nová zá-
stavba, byt je v dobrém stavu. In-
formujte se u SKZ NORD s. r. o.
Varnsdorf (naproti âSOB) 603 536
548, skznord@skz.cz. 

Nově otevřeno
Prodej nových vozů Hyundai

a Chevrolet za hotové i na leasing.
Servis zajištěn pro vozidla všech

značek. Miroslav Havel,
AUTOSERVIS – AUTOSALON,

Krásnolipská 247, 408 01 Rumburk,
Tel./Fax: 412 331 643,

e-mail: havel.daewoo@seznam.cz 
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