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UPOZORNĚNÍ!
Do Krásné Lípy se v letošním roce přistěhoval jistý D. T., který si zřejmě s cílem vytvořit mylný dojem, že je členem Záchranného
týmu Ústí nad Labem (jehož činností se všestranně prezentoval) založil občanské sdružení
Záchranný tým – rescue team.
Tato osoba se obléká do červené záchranářské uniformy se znakem, na kterém jsou
dvě lipové větvičky a tzv. modrá hvězda
s hadem. Snažil se založit dětský záchranářský
oddíl na základně ČSOP, nabízel spolupráci
s dalšími složkami záchranného systému, zajištění a organizaci akcí pro veřejnost s představením záchranářské práce, práce hasičů
i policie, exkurze k záchranářům pro základní
školy i školky, tábory, návštěvu záchranářského vrtulníku a zdravotnické zajištění akcí pro
veřejnost. Jezdí starším vozem s označením
na předním skle „Záchranný team - rescue
team“ a výše popsaným znakem a má k dispozici modrý maják. Působí skromně, aktivně,

Co má umět doložit
hlavní vedoucí dětského oddílu:
1) dekret vedoucího dětského oddílu
nebo doklad o pedagogickém vzdělání
(vystavují dětské organizace, které oddíly
sdružují, je to doklad o tom, že vedoucí
byl proškolen v otázkách vedení oddílu
- právního minima, první pomoci, účetnictví, práce s dětmi a mládeží a pod.
- musí být akreditováno MŠMT)
2) výpis z rejstříku trestů (doklad potvrzuje,
že osoba, které svěřujete své dítě, nebyla trestána)
3) doklad
o zdravotnické
způsobilosti
(doklad potvrzuje základní zdravotnické vzdělání a kurz první pomoci, nelze
nahradit zdravotním průkazem)

jako organizačně schopný člověk s patřičnými znalostmi i zázemím.
D. T. je vedoucím kroužku Mladý záchranář, působícím v Krásné Lípě.
V okamžiku, kdy vyvstalo podezření, že
zneužívá dobrého jména Záchranného týmu,
Město zjistilo, že v daném oboru není zaměstnán a že řadu osob, se kterými údajně spolupracuje snad ani nikdy neviděl. Své odborné
zdravotnické vzdělání Městu neprokázal. Může
se tak stát, že jeho případná neodbornost
může vést k poškození dobrého jména jednotek integrovaného záchranného systému
a zejména k ohrožení zdraví osob.
Město Krásná Lípa upozorňuje, že bude-li
se tato osoba před kýmkoliv odkazovat na
spolupráci s městem Krásná Lípa, vezměte
prosím na vědomí, že město Krásná Lípa
s touto osobou veškerou spolupráci s ohledem na výše uvedené skutečnosti ukončilo.
(vik)
4) potvrzení od lékaře (doklad potvrzuje, že
se člověk neléčí z nemoci, která mu
brání pracovat s dětmi a je tzv. normální)
5) stanovy organizace (dočtete se zde
o záměru organizace a osobu zodpovědnou za vedení organizace )
6) pojistnou smlouvu - pojištění za škodu
zájmové organizace (škoda způsobená
jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo ztrátou věci)
7) doklad o přidělení identifikačního čísla
Pokud Vám vedoucí oddílu, kterého
dlouhodobě neznáte, není schopen
předložit tyto doklady, pak doporučujeme děti do oddílu nepřihlašovat.
(vik)

Komunitní centrum Českého Švýcarska
navštívilo Velkou Británii

Pracovníci Komunitního centra navštívili
v rámci své mezinárodní spolupráce Birmingham ve Velké Británii. Část výpravy pokračovala v nastavených jednáních ve svých pracovních skupinách z minulých měsíců a část
poznávala práci několika Komunitních center v Birminghamu, která poskytují obdobné
služby občanům svých měst, jaké poskytuje
Komunitní centrum v Krásné Lípě.
Bylo co porovnávat, co umíme v Krásné
Lípě lépe a co se můžeme naučit. Inspiraci
jsme našli zejména v komunitním centru Jericho. Zjistili jsme, že některé služby v našem
Komunitním centru zatím poskytovány nebyly
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a zjistili jsme jak to v té Anglii dělají. To co
jsme v Birminghamu „okoukali“
vyzkoušíme
i u nás.
Tak už v prosinci tohoto roku budete moci při
hledání nového zaměstnání využít nové služby Komunitního centra. Bude možné hledat
si práci pomocí internetu, školený pracovník
s Vámi sepíše Váš životopis, pomůže Vám
založit emailovou schránku pro komunikaci se
zaměstnavatelem. Dále Vás připraví na ústní pohovor, naučí Vás psát motivační dopis,
nabídne Vám kurzy, které pomohou zvýšit Vaši
kvalifikaci, poradí
Vám ohledně správnosti pracovní smlouvy a mzdových podmínek,
nabídne Vám možnost zavolat případnému zaměstnavateli a dohodnout si pohovor
a mnoho dalšího.
Pro více informací volejte od 1. prosince 412
354 843 nebo navštivte Komunitní centrum
Českého Švýcarska v suterénu Městského
úřadu v Krásné Lípě. Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska, je spolufinancován
evropským sociálním fondem EU a státním
rozpočtem ČR.
(Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra ČŠ)

Náhoda?
Existují náhody? Myslím, a čím dál
více docházím k závěru, že ne. Jak
velkou váhu jim v našich životech
přikládáme? Ale to stejně záleží na
každém z nás, „Každý svého štěstí strůjce“, jak vždycky říkávala moje babička.
I u mne to byla náhoda. Náhoda? Červen 2005, Olomouc, státnice, promoce a na e´mailu zpráva
- „…nechceš se přijet podívat do Krásné Lípy, to je tam úplně na severu,
zakládají Komunitní centrum a nabírají
nové lidi …“ Škola v Olomouci u konce a život před sebou a tak mi při
přečtení nabídky vyvstalo na mysli
a …Proč ne?
Krásná Lípa - to zní přímo skvostně
a lípa - strom - můj oblíbený. Vždy,
když jsem ve škole sbírala léčivé byliny, lipový květ zaujímal největší podíl.
Náhoda? A ještě něco mi vyvstalo
na mysli „zkoušej dělat i to, na co si
netroufáš“. A to je přesně ono.
Ani jsem se nenadála a jela jsem
směr Krásná Lípa. A pak šlo vše jak na
drátku. Náhoda? Správa NP, místostarostka Hanka Volfová, Agentura Pondělí, Zbyněk Šedivý z Nobilis Tilia na Vlčí
Hoře, čajovna, místní romové, s kterými na schodech před kostelem přijímám pozvání na lok červeného vína,
Pepa Zajíc z Tilie a další. To nejsou
pouze názvy a jména, to jsou především lidé této oblasti. Lidé ne ledajací,
tací, kteří mi vstoupili do „cesty“ a já
jim. Zjišťuji tak, že i život na vesnici
se může žít plnohodnotně v porovnání
s městy, kde je prý vše a na venkově
„chcípl pes“. Ale já se tu setkávám
s opakem.
Nyní je to již rok, co žiji v roubence poblíž Krásné Lípy. Za sebou mám
nesčetná setkání se všemi možnými
lidmi. A závěr? Jsem velice pozitivně
překvapena, že pokud se sejde pár
lidí, kterým o něco jde a mají chut´
udělat něco pro lidi okolo, dá se uskutečnit velký kus práce.Vždyť jen za rok
se v Krásné Lípě tolik změnilo a jistě
ještě měnit bude. Tot´ pohled človíčka,
který se přistěhoval do velikostí malé,
ale aktivitou velké obce Krásná Lípa.
Chtěla jsem jen, abychom věděli, že
se mezi nás stále stěhují noví a noví
lidé plni energie a nápadů. Náhoda?
(Marjánka Osvaldová)

Příští číslo vyjde
v úterý 28. listopadu
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Sedmý ročník soutěží Náš Národní park
České Švýcarsko má své vítěze
Již po sedmé se v Kulturním domě v Krásné Lípě vyhlašovali vítězové sedmého ročníku
soutěží s názvem Náš Národní park České
Švýcarsko. Pod tímto souhrnným tématickým
názvem se skrývá hned 5 soutěží, kterých se
mohli od jara do podzimu bez rozdílu věku,
vzdělání i místa bydliště zúčastnit všichni příznivci a obdivovatelé tohoto jedinečného regionu.
Hlavní organizátoři akce - Správa Národního parku České Švýcarsko, Český svaz
ochránců přírody Tilia a obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko připravili slavnostní odpolední akci, na které byla vyhlášena
jména vítězů počítačové, literární, fotografické, vědomostní a výtvarné soutěže. Současně
byl pro všechny přítomné připraven zajímavý
zábavný program a na výherce čekaly vskutku hodnotné ceny jako například stolní počítač, tiskárna od firmy Uptime z Rumburku,
fotoaparát od firmy Canon nebo další ceny
zakoupené z grantů Nadace Eurotel a ČEZ.
Celkem se do 7. ročníku soutěže s regionální
tématikou zapojilo 654 soutěžících, největší
a současně rekordní počet účastníků ze všech
sedmi ročníků zaznamenala vědomostní sou-

těž - 397, velké oblibě se těšila i výtvarná
soutěž - 169 účastníků, naopak mezi náročné
soutěže patřila tradičně počítačová soutěž,
které se zúčastnilo pouze 7 žákovských týmů,
ale dodané práce hodnotila porota jako velmi kvalitní a důmyslné.
A jak dopadli krásnolipští soutěžící? Ti uspěli
ve výtvarné a počítačové soutěži.
Výtvarná soutěž: (169 výtvarných prací, které
přišly z 22 základních a mateřských škol Ústeckého a Libereckého kraje. Nejvíce výtvarných
děl došlo ze Základní školy Bratislavská ve
Varnsdorfu a Základní školy Liběšice u Žatce)
2. místo: Simona Krištofová, 6 let - MŠ Masarykova Krásná Lípa
3. místo: Dominik Urban, 4 roky - MŠ Smetanova Krásná Lípa
1. místo: MŠ Smetanova Krásná Lípa
3. místo: MŠ Masarykova Krásná Lípa - Kateřina Koubková
Počítačová soutěž: (7 týmů - 7 prací)
Hlavní cena: počítač, včetně tiskárny od firmy
UPTIME s.r.o.
2. místo - ZŠ K. Lípa - Ekologové - Prezentace
Ekologický zpravodaj
(vik)

Různé
Radnice v Krásné Lípě má nové vedení
Na ustanovujícím zasedání Zastupitelstva města v sobotu 4.11.2006 byli zvoleni starosta,
místostarosta a členové Rady města Krásné
Lípy. Starostou se opět stal Ing. Zbyněk Linhart
(Sdružení 2006) a místostarostou byl zvolen
Jan Fiala (Sdružení 2006). Kromě nich do
Rady města zasednou Mgr. Petr Hořeňovský, Jaroslav Stibor, Dana Smolová (všichni
Sdružení 2006) a Jiří Vích (KSČM).
S rozvojem cestovního ruchu v Českém Švýcarsku to myslíme vážně…
Obnova a prohloubení pozitivního vnímání
Ústeckého kraje jako turistického regionu je
hlavní cíl nového projektu, který od října začíná realizovat obecně prospěšná společnost

České Švýcarsko se svými partnery. Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje
ve výši 2,2 mil korun mají posloužit k tomu,
aby v tomto přeshraničním regionu vznikla
a fungovala svého druhu ojedinělá organizace - tzv. destinační agentura Českosaského
Švýcarska, která bude komplexně koordinovat
rozvoj cestovního ruchu a přijme odpovědnost za celkové zlepšení služeb pro turisty
i služeb cestovního ruchu v tomto regionu.
Závěsný odznak města.
Závěsný odznak města při významných příležitostech a občanských obřadech mají právo nosit starosta Zbyněk Linhart, Milan Sudek,
Jiří Vích, Jana Chvátalová a Miroslav Brabník.

KURZY
Komunitní centrum otevírá pro zájemce
nové odpolední a dopolední kurzy, které
budou zahájeny v lednu 2007.
Přihlásit se můžete na telefonním čísle
412 354 841 nebo 777 938 839 nebo na
emailu juda@krasnalipa.cz.
Angličtina
Začátečníci
Mírně pokročilý
Pokročilý
Němčina
Začátečníci
Mírně pokročilý
Pokročilý

Výuka na PC
Začátečníci (seznámení se s PC
a základní obsluha)
Mírně pokročilý (základy MS WORD
a MS EXCEL)
Pokročilý (MS WORD a MS EXCEL)
Speciální kurzy obsluhy PC
- Tvorba prezentací
(MS POWER POINT, práce
s dataprojektorem, fotoaparátem)

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne v pondělí 6. 11. 2006
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 9. 11. 2006 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze
zdarma vyzvednout na TSm Krásná
Lípa, Pletařská 22/3.
Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí a Středa
7:00 - 12:00
14:00 - 17:00
Úterý a Čtvrtek
7:00 - 12:00
14:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 13:00
Sobota
v sudém týdnu 8:00 - 11:00
OZNÁMENÍ OBČANŮM
Kanalizační řád pro kanalizační systém města Krásná Lípa zakončený
čistírnou odpadních vod a Kanalizační řád pro jednotný systém města
Krásná Lípa nezakončený čistírnou
odpadních vod je k nahlédnutí od
16. 10. 2006 do 16. 11. 2006 na
MěÚ Krásná Lípa, odbor výstavby,
investic a ŽP, kancelář č. 5 v úřední
dny:
PO, ST 8 - 17 hodin
PÁ
8 - 11:30 hodin

Zelení
v zastupitelstvu

Z historicky první kandidátky Strany zelených
do komunálních voleb v Krásné Lípě získala
mandát pro práci v zastupitelstvu Klára Brabníková. Strana zelených dostala celkem 1.449
hlasů. Podrobnější informace o výsledcích
voleb a vyúčtování předvolební kampaně
naleznete na našem webu www.krasnalipa.
zeleni.cz.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru, členové Strany zelených v Krásné Lípě
(vik)

(Jakub Juda,
Vedoucí Komunitního centra
Českého Švýcarska).

TRUHLÁěSTVÍ
OndĜej Zan
Nábytek na míru

-

kuchyĖské linky se spotĜebiþi
vestavČné skĜínČ
dČtské pokoje
kanceláĜský nábytek

Obyvatelky nového Domu s pečovatelksou službou umí.
Ukázaly to počátkem listopadu, když se rozhodly vytvořit
několik věnců a dekorací k Památce zesnulých.

VÝPRODEJ ZIMNÍHO ZBOŽÍ - NOVÉ
2. Polské armády 186/54
Rumburk
408 01

tel./fax: 412 331 537
mob: 774 199 738
IýO: 719 36 670
e-mail: truhlarstvi.rbk@seznam.cz

Našim cílem je spokojenost zákazníka, kterému bude dlouho sloužit náš nábytek dle jeho
pĜání- vestavČná skĜíĖ, renovace kuchyĖské linky, kanceláĜský nábytek, dČtské pokoje.
Konzultace zakázky, zamČĜení projektu a návrh projektu vþetnČ cenové nabídky poskytujeme
zcela zdarma.
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Zimní bundy (300,-, dříve 1500,-)
šusťákové soupravy (350,-)
zimní kalhoty (250,-) pláštěnky,…atd.
Po domluvě - kontakt:
775 067 515 Marjánka
místo prodeje: Fibichovo údolí 37,
Kamenná Horka, Krásná Lípa
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LISTOPADOVÉ NAROZENINY
OSLAVILI V SRPNU
Hlavní akcí, kterou Klub českých turistů
v Krásné Lípě oslavil 25. výročí svého trvání
byl LETNÍ SRAZ TURISTŮ A 25. SRAZ TOM 5.13.8. 2006.
Po různých diskuzích podal klub Českých
turistů Krásná Lípa 7.listopadu 2004 Ústřednímu výboru oficiální žádost ke kandidatuře
na pořádání Letního turistického srazu. První
propagační leták byl rozdáván na „Posledním
puchýři 2004” v Brně. Oblastní konference
KČT konaná v listopadu 2004 v Teplicích se
mimo jiné usnesla že, se oblast KČT Ústecký kraj přihlašuje do konkurzu na pořadatelství Letního srazu turistů ČR 2006 s centrem
dění v Krásné Lípě a nakonec v březnu 2005
Ústřední výbor KČT na svém zasedání pověřil
oblastní výbor KČT v Ústeckém kraji uspořádáním Letního srazu turistů 2006 a technickým
zabezpečením celé akce pověřil odbor KČT
V Krásné Lípě.
Pak už následovali pravidelné štáby pořadatelů, jednání s partnery a propagační činnost s vyvrcholením na akcích Světová olympiáda IVV v Plzni a Poslední puchýř v České
Lípě. Vlastní Sraz se uskutečnil ve dnech 5.8.
- 13.8. 06 ve Šluknovském výběžku a Děčíně.
V Krásné Lípě se prezentovalo 615 účastníků,
87 účastníků mezinárodního srazu mládeže
bylo ubytováno V Rumburku, dále se prezentovalo 226 účastníku 25. letního srazu mládeže, srazu se zúčastnilo 21 hostů a představitelů klubu českých a slovenských turistů. To
je celkem 949 turistů, kteří se vydali za poznáním našeho kraje. Na organizaci se podíle-

lo 90 dobrovolníků. Srazy a setkání provázel
bohatý a rozmanitý program. Uskutečnilo se
například Pěší putování Českým středohořím,
cykloturistická jízda Krušnohořím, mototuristická
jízda Ústeckým krajem (14 karavanů).
Hlavním programem pak byly Dny jednotlivých měst a obcí, které připravily místní
odbory KČT především s městskými a obecními úřady a dalšími partnery. Akcí v rámci
těchto dnů, v Dolní Poustevně, Rumburku,
Varnsdorfu, Jiřetíně pod Jedlovou, Děčíně,
Šluknově, Mikulášovicích, a Krásné Lípě navštívilo 2 128 turistů. Zájezdů se zúčastnilo 560
zájemců.
Srazu se krom Českých turistů zúčastnili i zahraniční zájemci ze Slovenska, Polska, Německa, Ruska, Itálie, Francie, Belgie,
Holandska a Lucemburska.
Sraz doprovázel i bohatý kulturní program,
krom lokálních vystoupení různých umělců při
jednotlivých dnech. Byli v rámci srazu uskutečněny tři velké koncerty na kterých vystoupili
mimo jiné , J. Záhorovský, J. Vyčíral, Náhlovský, Fešáci a Yo Yo band.
Ke zdárnému průběhu srazu přispělo
mnoho lidí a institucí. Poděkování organizačního štábu si zaslouží všichni, ovšem na to
abycho je vyjmenovali by nám stránky Vikýře
bohužel nestačili. I tak ale velké díky všem,
kteří pomáhali zajistit zdárný průběh Letního
turistického srazu v Krásné Lípě.
(Předseda organizačního štábu V. Hieke)

S odznaky za krásami naší vlasti
a Krásnolipska
Organizovaná turistika vede k poznání
naší krásné vlasti a to jak přírodních krás, tak
i k seznámení se s historií naší země. Komu
by to nestačilo, může se seznámit i se zajímavostmi cizích zemí.
Ovšem všem těm, kteří jsou při výběru přírodních i historických zajímavostí nerozhodní
mohou pomoci tzv. oblastní odznaky. Není
snad místa, které byste na něm nepoznali.
Zakoupíte si záznamník, kde jsou pospána
doporučená turistická místa. Když si vyberete
a některá z nich projdete, máte nejen trvalé vzpomínky, ale navíc na památku ještě
dostanete odznak oblasti. Tak můžete postupně poznat celou naší vlast a někdy poznáte
i místa, o kterých jste ani nevěděli.
Několik takových odznaků má i Klub českých turistů v Krásné Lípě. K poznání nejbližšího okolí Krásné Lípy byl vydán Oblastní odznak
Krásnolipsko a při jeho plnění se dostanete
do okolí Kyjova, Brtníků a nejbližšího okolí Českého Švýcarska. Při plnění dalšího oblastního
odznaku, který krásnolipští turisté vydali v devíti
barvách se projdete znovuobnovenou Koglerovou naučnou stezkou a možná objevíte
dosud nepoznaná místa. K poznání Labských
pískovců slouží Oblastní odznak Labské pískovce. Díky jeho plnění poznáte celou oblast
od Varnsdorfu až po Tisské stěny a k tomu
poznáte i sousední Saské Švýcarsko až po
Pirnu.
Tyto odznaky mohou plnit nejen členové
KČT, ale každý, kdo chce dobře poznat své
nejbližší okolí. Záznamníky a další informace
Vám podá Vladislav Coller, tel.: 723 125
506.
Členové KČT mají pak možnost plnění
dalších odznaků, k poznání naší vlasti je to
odznak Turista Čech a Moravy, k poznání celého světa slouží turistům Mezinárodní
odznak turisty či odznak IVV, který se plní na
dálkových pochodech.
Šancí i pro neorganizované turisty jsou
tematické odznaky, které jsou věnované hradům a zámkům, rozhlednám, vrcholům, sopkám, studánkám a dalším zajímavým místům
naší republiky. Informovat se na ně můžete
u předsedy krásnolipských turistů Václava
Hiekeho.
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Cvičení pro
ženy

Tak jako v předešlém období i tentokrát
zveme ženy všech věkových kategorií na
PROTAHOVACÍ CVIČENÍ pod vedením trpělivé
a velmi tolerantní cvičitelky paní Věry Chudobové, která již v současnosti předcvičuje 13-ti
ženám, jež patří ke „stálicím“ tohoto cvičení.
Cvičení se koná tradičně každé úterý od
19.00 do 20.00 hodin v dnes již velmi vylepšeném prostředí krásnolipské Sokolovny. Určitě
přijďte, rády vás mezi sebou uvítáme.
Za všechny cvičící Ivana Caklová

Křížek na Sněžné
vysvětil rumburský
duchovní
Pavel Tichý
Pod korunami dvou nových stromů bude
za několik let stát obnovený Grohmannův
křížek na Sněžné, který vysvětil správce rumburské farnosti Pavel Tichý. Dvě lípy v jeho těsné
blízkosti
vysadili
starosta
Krásné
Lípy Zbyněk Linhart,
předseda
ČSOP Tilia Jan
Eichler
a předseda KČT Václav
Hieke. Grohmannův křížek, který
byl ve špatném
stavu
a jeho
vrchní část byla
odlomena opravil
kamenosochař,
rekonstrukce
se
dočkala i kaple
Nejsvětější Trojice,
kterou
s citem
provedli
místní
obyvatelé, město
uhradilo náklady
s tím spojené.
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MċSTO KRÁSNÁ LÍPA
zastoupené místostarostou mČsta Krásná Lípa
v souladu se zákonem þ. 312/2002 Sb. vyhlašuje

MČsto Krásná Lípa
pĜijme pro tĜíletý projekt
„Komunitní centrum ýeského Švýcarska“

PROJEKTOVÉHO ASISTENTA/KU

VEěEJNOU VÝZVU
na obsazení pracovní pozice – vedoucí T-klubu, nízkoprahového zaĜízení pro
dČti a mládež
Tato funkce bude zaĜazena do 5. platové tĜídy v souladu s naĜízením vlády ýR þ. 330/2003 ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. Nástup do pracovního pomČru k 1. 12. 2006.
Požadavky :

Uchazeþ podá písemnou pĜihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti :
jméno, pĜíjmení a titul uchazeþe
datum a místo narození uchazeþe
státní pĜíslušnost uchazeþe
místo trvalého pobytu uchazeþe
þíslo obþanského prĤkazu (þíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního pĜíslušníka)
datum a podpis uchazeþe
Uchazeþ pĜipojí tyto doklady :
životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zamČstnáních a odborných znalostech a
dovednostech
výpis z evidence RejstĜíku trestĤ ne starší 3 mČsíce (cizí státní pĜíslušník doloží obdobný doklad
vydaný domovským státem) – možné dodat dodateþnČ
ovČĜenou kopii dokladu o dosaženém vzdČlání
motivaþní dopis
Uchazeþ podá písemnou pĜihlášku v uzavĜené obálce s oznaþením : „VýbČrové Ĝízení – vedoucí
T-klubu – neotvírat“ do 20. 11. 2006 osobnČ do podatelny MČÚ Krásná Lípa nebo doporuþenČ
poštou na adresu:
MČsto Krásná Lípa , k rukám místostarosty mČsta, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA.
Bližší informace Jan Fiala, e-mail fiala@krasnalipa.cz, tel.: 412 354 820.
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• SŠ vzdČlání
• Znalost anglického nebo nČmeckého
• Uživatelská jistota v prostĜedí Windo
Váš úkol:
• Komunikace s veĜejností
• Asistence a spolupráce pĜi prezentac
• Asistence projektovým týmĤm

dobré komunikativní a organizaþní schopnosti
schopnost samostatného rozhodování
znalost práce na PC (uživatelské programy Word, Excel)
schopnost vést kolektiv
pĜedpoklady k práci s dČtmi a mládeží

V Krásné LípČ 06.11.2006

PĜedpoklady:

Jan Fiala – místostarosta mČsta

Oþekáváme:
• Organizaþní, komunikaþní a adminis
• Peþlivost, flexibilita
• Aktivní pĜístup
Nabízíme:
• Práci na mezinárodním projektu jeho
kvalifikaci obyvatel v regionu. V rám
které poskytuje rekvalifikaþní a pro
znevýhodnČným skupinám v udržen
vzdČlávacího systému je také porade
praxe. Je v provozu podnikatelské
podnikatele, pĜedevším v oblasti služ
podpoĜen ze Strukturální fondĤ EU
má mezinárodní rozmČr – na mezin
z Maćarska, NČmecka, Rakouska a
Na podatelnu MČÚ Krásná Lípa nebo e-m
doložte doklady:
• Strukturovaný životopis
• Motivaþní dopis
Nástup možný ihned.
Informace:
MČsto Krásná Lípa, Masarykova 6, 407 46 K
Kontaktní osoba: Hana Volfová - telefon: 77
Bližší informace na www.krasnalipa.cz/kccs
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MČsto Krásná Lípa
pĜijme pro tĜíletý projekt
„Komunitní centrum ýeského Švýcarska“

a“

MANAŽERA/KU VZDċLÁVÁNÍ

kého jazyka výhodou
indows a MS Office

entaci projektu

ministrativní dovednosti

jehož cílem je zvýšit místní vzdČlanost a profesní
V rámci projektu je otevĜeno Komunitní centrum,
profesní kurzy. VzdČlávání pomĤže sociálnČ
ržení nebo nalezení zamČstnání. Souþástí
oradenství, pracovní asistence a zajištČní odborné
ské centrum, které podporuje zaþínající i stávající
služeb cestovního ruchu. Projekt je tĜíletý a byl
EU v rámci Iniciativy Spoleþenství EQUAL. Projekt
mezinárodní úrovni jsou partnery organizace
ka a Velké Británie.
e-mail: hrneckova@krasnalipa.cz do 24. 11. 2006

PĜedpoklady:
• VŠ nebo SŠ vzdČlání
• Praxe v oblasti vzdČlávání dospČlých
• Obecná znalost pracovního práva
• Znalost anglického jazyka, nČmþina výhodou
• Uživatelská jistota v prostĜedí Windows a MS Office
Váš úkol:
• Zodpovídat za tvorbu, pĜípravu a realizaci vzdČlávacích programĤ v souvislosti
s projektem EQUAL
• Komunikace s klienty projektu a jejich zajištČní do jednotlivých programĤ
• Zodpovídat za vzdČlávání manažerĤ
• Zodpovídat za akreditaci vzdČlávacích programĤ
• Zodpovídat za spolupráci s regionálními institucemi
• Zodpovídat za spolupráci s firmami a podnikateli pĜi pĜípravČ vzdČlávacích kurzĤ
• ěídit þinnost pracovních skupin
Oþekáváme:
• Organizaþní, komunikaþní a administrativní dovednosti
• Aktivní pĜístup
• Zkušenost s realizací mezinárodních projektĤ výhodou
Nabízíme:
• Práci na mezinárodním projektu jehož cílem je zvýšit místní vzdČlanost a profesní
kvalifikaci obyvatel v regionu. V rámci projektu je otevĜeno Komunitní centrum,
které poskytuje rekvalifikaþní a profesní kurzy. VzdČlávání pomĤže sociálnČ
znevýhodnČným skupinám v udržení nebo nalezení zamČstnání. Souþástí
vzdČlávacího systému je také poradenství, pracovní asistence a zajištČní odborné
praxe. Je v provozu podnikatelské centrum, které podporuje zaþínající i stávající
podnikatele, pĜedevším v oblasti služeb cestovního ruchu. Projekt je tĜíletý a byl
podpoĜen ze Strukturální fondĤ EU v rámci Iniciativy Spoleþenství EQUAL. Projekt
má mezinárodní rozmČr – na mezinárodní úrovni jsou partnery organizace
z Maćarska, NČmecka, Rakouska a Velké Británie.
Na podatelnu MČÚ Krásná Lípa nebo e-mail: hrneckova@krasnalipa.cz do 24. 11. 2006
doložte doklady:

46 Krásná Lípa
n: 777 291 400, volfova@krasnalipa.cz
kccs

Vikýř 289.indd 5

• Strukturovaný životopis
• Motivaþní dopis
Nástup možný ihned.
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Česko (krásnolipsko) - polská
turistická spolupráce
V dubnu 2007 tomu bude rovných 10 let,
kdy jsme navázali na spolupráci s polským
turistickým klubem z Lublaně, který sídlí v Dolnoslezském vojvodství.
Tato spolupráce v Euroregionu Nisa má
za účel poznávat naše blízké kraje se společnou myšlenkou „Evropa bez hranic“. Poprvé
jsme o vzájemné spolupráci s polskými turisty
hovořili na „Sportovní konferenci Euroregionu
Nisa“.
Ještě tentýž rok jsme byli pozváni do polské části Jizerských hor, kde jsme uskutečnili
„Seminář cvičitelů Labsko-lužické oblasti“. Zde
jsme se poprvé seznámili s konkrétní činností
Lublaňských turistů, s podmínkami při získávání
polských turistických odznaků či s přírodními
zajímavostmi Dolního Slezska.
O rok později navštívili polští přátelé Krásnou Lípu a okolí. Byli opravdu velmi překvapeni krásnou přírodou, kterou v okolí máme.
Toho roku jsme uskutečnili pět společných

turistických akcí, mimo jiné společný “Seminář cvičitelů Labsko-lužické oblasti“, který se
konal v německém Porschdorfu, na území
Saského Švýcarska. Zde jsme společně
S německým turistickým klubem SBB DAV
Neustadt in Sachsen a polským turistickým
klubem PTSM Lubań poprvé společně sestavili
plán činnosti na rok 1999.
Každoročně se tak setkáváme na v dubnu na akci zvané „3 dny – 3 státy – 3

pochody“, v červnu na Líšeňských pochodech Českým rájem, v srpnu na pochodu
Skalními hrádky Labských pískovců u nás
v Krásné Lípě, v říjnu v polských Krkonoších
a v prosinci na výroční členské schůzi KČT
Krásná Lípa.
K tradičním turistickým akcím každoročně
zařazujeme i další společné výlety jak v Polsku, tak i v ČR. Za těch necelých deset let
naší spolupráce jsme měli možnost poznat
krásy Dolního Slezska,Národní Parky Karkonosze
a Góry Stolowe, přírodní oblasti hory Izerskie,
Kaczawskie, Sokole, Krucze, Helmy, Rudawy
Janowickie, navštívili jsme okresy Boleslawiec,
Glogów, Jelenia Góra, Kamienna Góra,
Klodzko, Legnica, Lubań, Lwówek Ślaski, Polkowice, Świdnica, Walbrzych a Zgorzelec, zámky
Czocha, Kliczków a třetí
Největší v Polsku Ksiaź, hrady Bolczów,
Chojnik, Świecie, Wleń….
Ale ani polští turisté nebyli ochuzeni, kromě toho, že už okres Děčín
nepochybně znají dobře
měli možnost navštívit Český
ráj, Adršpašsko-Teplické skály
s okolím Náchodska, v loňském roce se zúčastnili jedné z největších turistických
akcí v ČR - IX. Olympiádu
IVV, která se konala v Plzni,
letošního roku jsme společně
navštívili obě hlavní města
jak Prahu, tak Brno s výlety
po Moravském krasu. Samozřejmostí jsou Lužické hory
a již velmi známé i v Polsku
„Brtnické ledopády“.
Do budoucna plánujeme
autobusový zájezd do Krakova a také navázat kontakt s jedním z německých
turistických klubů a s polským turistickým klubem PTTK Dubin.
Závěrem bych chtěl poděkovat za těch
necelých deset let vzájemné spolupráce
s PTSM Lubań, při níž jsme se stali opravdovými kamarády. Co můžeme polským přátelům
závidět, je široká základna mládeže a její
zapojení do všech organizovaných turistických
akcí v Polsku.
(Předseda organizačního štábu V. Hieke)

Děčínská mateřská centra
se sešla v Krásné Lípě

Zástupci mateřských center z děčínska se
sešli v Komunitním centru Českého Švýcarska,
aby se dozvěděli o možnostech financování
svých služeb, které mohou pomoci ke snížení
nezaměstnanosti v regionu a zvýšení kvality
služeb poskytovaných mateřskými centry.
Jednotlivá mateřská centra na úvod představila svou činnost a jejich financování. Po té
J. Juda, vedoucí Komunitního centra, prezentoval projekt Komunitní centrum Českého
Švýcarska a upozornil na výukové kurzy pro
osoby na rodičovské dovolené s možností
hlídání dětí v mateřském centru. L. Šenoltová, manažerka vzdělávání z ICN Praha,
informovala o činnosti Informačního centra

neziskových organizací a možnostech využití
jeho servisu k získávání finančních zdrojů pro
mateřská centra.
Seminář „Setkání vedoucích pracovníků
mateřských center děčínska“ otevřel možnosti
další spolupráce a předávání informací mezi
mateřskými centry v našem regionu a méně
zkušeným pracovníkům mateřských center
pak přinesl cenné informace o možnostech
získávání finančních dotací, které pomohou
k rozvoji jejich služeb.
(Jakub Juda, vedoucí Komunitního centra
ČŠ)

Centrum péče o člověka hledá
do týmu muže i ženy
pro poradny zlepšování
kondice a tvarování postavy.
Rekvalifikace zajištěna. HPČ i VPČ.
Pro více informací volejte 775 375 065.
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PģJýKY
ZamČstnanci - od 6 tis. Kþ
DĤchodci - do 75 let

15-300 tis. Kþ
Bez poplatku a bez problémĤ!!!
PĜijedeme až k Vám

Tel: 603 478 331

Pozvánky
Výstava fotografií. Obecně pospěšná společnost České Švýcarsko a městská knihovna
ve Varnsdorfu zvou všechny příznivce přírody i fotografií na výstavu velkoformátových
fotografií Českého Švýcarska, která je až do
20 listopadu k vidění v prostorách městské
knihovny ve Varnsdorfu. Autory působivých
snímků, zachycujících nejkrásnější
krajinné
scenérie našeho nejmladšího národního parku, jsou Zdeněk Patzelt a Václav Sojka.
Výstava vítězných výtvarných prací. Až do
konce roku 2006 budou v prostorách ČSOB
ve Varnsdorfu k vidění vítězné výtvarné práce
soutěž Náš Národní park České Švýcarsko.
Vánoční trhy. Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa Vás srdečně zve na nevídané
Vánoční trhy. Kdy? 1. prosince od 10.00 do
16.00. Kde? Před budovou základní školy.
Co Vás čeká? Okouzlující nabídka výrobků
dětí za neuvěřitelné ceny, lahodné občerstvení a příjemný kulturní program. Těšíme se
na Vás.

VÝZVA
Město Krásná Lípa vyzývá obyvatele Krásné Lípy, kteří by se chtěli podílet na práci v komisích Rady
města Krásné Lípy (kulturní, školská,
…), nechť se přihlásí do 15.12.2006
u Jany Gálové, kancelář č. 11.

Úsměvy z MŠ
aneb, my jsme
malí mudrlanti.

Holčička přijde do školky, má na sobě
nové tepláčky, uč. zareaguje a zeptá
se: Ty máš nové tepláčky, viď? Holčička
pohotově odpoví: To jsou z DEVÍTKY!!! (z třicet devítky).
Děti se oblékají v šatně, chystají se
ven, protože je venku mokro, mají si vzít
holiny, holčička řekne: Já ale nemám
HOVÍNKY!!!
Protože je venku chladno mají si děti
vzít punčocháče, děvčátko nešťastně povídá: Kde mám moje ŠTRUPLE!!
Chlapec přijde za učitelkou je celý smutný
a povídá: Já si nemůžu hrát s KLUCIMA!
Učitelka s dětmi probírá ovoce, zeptá
se: Co má broskev?- předpokládá odpověď pecku, chlapec pohotově odpoví:
CHLUPY!
Učitelka si povídá s dětmi o problematice kouření, jak je to nezdravé, že lidé,
kteří kouří mohou být velice vážně nemocní atd. Holčička zvedne ruku a celá rozrušená povídá: Ale moje teta kouří a ještě
není VE HŘBITOVĚ!
Děti se svlékají na ložnici, uč. se zeptá
chlapce, kam si dal bačkory, ten odpoví:
Dal jsem si bačkory k VĚCÁM!
Chlapec sedí na wc, jaksi mu nejde
velká potřeba a navíc ho bolí bříško. Po
chvíli se dílo a povede a z umývárny se
ozve: Pani uč. já už jsem jedno hovínko
VYKAK!
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USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa
konaného dne 04.11.2006
1. Program ustanovujícího zasedání ZM
Usnesení ZM č. 1 - 01/2006
ZM schvaluje program ustanovujícího zasedání zastupitelstva města tak, jak byl navržen.
Zároveň schvaluje návrh předsedajícího ustanovujícího zasedání ZM, aby k jednotlivým
bodům programu jednání byla přijímána
samostatná usnesení.
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
Usnesení ZM č. 1 - 02/2006
ZM schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu:
Josef Myšák, Ing. Jiří Rak.
3. Návrhová komise
Usnesení ZM č. 1 - 03/2006
ZM schvaluje členy návrhové komise: Mgr.
Petr Hořeňovský a Mgr. Marek Mráz.
4. Jmenování skrutátorů
Usnesení ZM č. 1 - 04/2006
ZM schvaluje jmenování skrutátorů: Jana
Chvátalová, Karel Beneš, Berthold Vorlíček.
5. Zpráva ověřovatelů 22. ZZM
Usnesení ZM č. 1 - 05/2006
ZM bere na vědomí zprávu ověřovatelů 22.
ZZM předloženou Karlem Benešem bez připomínek.
6. Zpráva registračního úřadu
Usnesení ZM č. 1 - 06/2006
ZM bere na vědomí zprávu registračního úřadu o výsledcích a platnosti voleb do Zastupitelstva města v Krásné Lípě, dle předloženého návrhu.
7. Složení slibu
Usnesení ZM č. 1 - 07/2006
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný
slib složili tito členové ZM: Karel Beneš, Miroslav Brabník, Mgr. Eliška Brabníková, Mgr. Klára
Brabníková, Jan Fiala, Mgr. Petr Hořeňovský,
Jana Chvátalová, Ing. Radana Michlíková,
Mgr. Marek Mráz, Josef Myšák, Ing. Zbyněk
Linhart, Ing. Jiří Rak, Dana Smolová, Jaroslav
Stibor, Mgr. Milan Sudek, MUDr. Jan Prokop
Škoda, Miroslav Vais, Jiří Vích, Hana Volfová,
Berthold Vorlíček.
8. Uvolněný starosta
Usnesení ZM č. 1 - 08/2006
ZM schvaluje, aby jeden člen ZM pracoval
jako dlouhodobě uvolněný starosta města.

9. Uvolněný místostarosta
Usnesení ZM č. 1 - 09/2006
ZM schvaluje, aby jeden člen ZM pracoval
jako dlouhodobě uvolněný místostarosta města.
10. Uvolněný místostarosta
Usnesení ZM č. 1 - 10/2006
ZM na základě projednání dalších záměrů
města především na úseku dalších vysokých
investic a získávání dotací a oznámení starosty města o svých záměrech stanovuje
v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) a n) zák.
č. 128/2000 Sb., že počínaje volebním obdobím 2006-2010 bude mít Město Krásná Lípa
dva místostarosty jako dlouhodobě uvolněné
členy zastupitelstva. Kompetence místostarostů bude dána § 104 zák. č. 128/2000. ZM
ukládá starostovi resp. místostarostovi města, aby ve spolupráci s právním zástupcem
města zpracovali urychleně podrobný rozpis
kompetencí a plné odpovědnosti místostarostů města a zajištění příslušných pověření
a plných mocí.
11. Rada města
Usnesení ZM č. 1 - 11/2006
ZM schvaluje, aby RM byla pro volební období 2006-2010 opět 7 členná.
12. Způsob a provedení voleb
Usnesení ZM č. 1 - 12/2006
ZM schvaluje způsob a provedení voleb:
a) starosty města maximálně ve třech kolech
hlasování tajným způsobem,
b) místostarosty města maximálně ve třech
kolech hlasováním tajným způsobem,
c) člena RM maximálně v pěti kolech hlasování tajným způsobem,
po každém neúspěšném kole desetiminutová
přestávka pro poradu poslaneckých klubů.
13. Zvolení starosty města
Usnesení ZM č. 1 - 13/2006
ZM zvolilo starostou města Ing. Zbyňka Linharta, bytem Berzučova 599/4, Krásná Lípa.
14. Zvolení uvolněného místostarosty města
Usnesení ZM č. 1 - 14/2006
ZM zvolilo uvolněným místostarostou města
Jana Fialu, bytem Nemocniční 1149/12a,
Krásná Lípa.

15. Členové RM
Usnesení ZM č. 1 - 15/2006
ZM zvolilo zbývajícími členy RM:
- Mgr. Petra Hořeňovského,
- Danu Smolovou,
- Jaroslava Stibora,
- Jiřího Vícha.
16. Návrh na složení finančního a kontrolního výboru
Usnesení ZM č. 1 - 16/2006
ZM ukládá RM předložit návrh složení finančního a kontrolního výboru.
17. Užívání závěsného odznaku města
Usnesení ZM č. 1 - 17/2006
ZM stanovuje tyto členy zastupitelstva města k užívání závěsného odznaku se státním
znakem České republiky při občanských
obřadech a obřadech vítání občánků: Janu
Chvátalovou, Jiřího Vícha, Mgr. Milana Sudka a Miroslava Brabníka. ZM tímto pověřuje
jmenované členy ZM na celé volební období
2006-2010.
18. Poskytnutí finančního daru
Usnesení ZM č. 1 - 18/2006
ZM ve smyslu § 85 písm. b) zákona 128/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů schvaluje
poskytnutí daru Zbyňku Linhartovi ve výši dvanáctinásobku měsíční odměny starosty města
Krásná Lípa dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.
19. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 1 - 19/2006
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami,
které vyplynuly z diskuse členů ZM:
Jana Chvátalová - poděkování a popřání
mnoha úspěchů všem zvoleným.
Mgr. Petr Hořeňovský - přijmout usnesení
ohledně finanční odměny starostovi města.
Miroslav Brabník - odměna tajemníkovi města v souvislosti s mimořádnými ekonomickými
výsledky města.
Ing. Zbyněk Linhart - poděkování Haně Volfové za dosavadní práci ve funkci místostarostky města.

Týden se záchranáři
Naše MŠ Masarykova dostala jedinečnou
nabídku – navštívit záchranářskou základnu
v Liberci a seznámit se s povoláním pro děti
známým a oblíbeným z televizních obrazovek. V úterý 24. října jsme vyrazili na cestu.
Po příjezdu k přistávací ploše vrtulníku jsme
byli plni očekávání, zda helikoptéru najdeme
na obvyklém místě. Tým zdravotníků dětem
ukázal zblízka i zevnitř záchranářský vrtulník, do
kterého se mohly děti posadit a na chvíli
se proměnit v piloty, zdravotní sestry a lékaře.
Všichni ochotně odpovídali na všetečné dětské otázky. Děti se dozvěděly k čemu slouží
jednotlivé přístroje, čím se přístroje udržují
v chodu, k čemu slouží sluchátka v kabině
posádky, kam uléhá pacient, které místo je
pro sestru. Nadšené děti se s tímto netradičním dopravním prostředkem vyfotily a poté
měly možnost prohlédnou si vnitřek hangáru, do kterého se ukládá helikoptéra na
noc a před nepříznivým počasím. Všechny
nás zaujala ukázka obsahu zdravotnického
batohu, jehož 19 kg si někteří „siláci“ mohli
potěžkat na svých zádech. Jako překvapení
dostaly děti od zdravotníků injekční stříkačky.
Celá tato předváděcí akce skončila skutečným telefonátem, kdy záchranářský tým byl
přivolán k případu, musel odlétnout a plnit tak
svou záslužnou ale i náročnou práci. K jednomu z velkých zážitků patřil odlet vrtulníku
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s povelem „držte si čepice, ať vám neuletí“.
Tato cesta měla pokračování na záchranářské základně sanitních vozů. Děti si opět
mohly usednout dovnitř sanitek, podívat se
na zabudované přístroje a dozvědět se jejich
použití. Některým dětem a paní učitelkám byl
změřen tlak. Do sanitních vozů si sedly i ty
děti, které měly z vrtulníku respekt a sledovaly ho z povzdálí. Protože je Liberec velké
město, mohly se děti přesvědčit o potřebnosti
těchto vozů v terénu a účastnily se výjezdu
sanitek k pacientům.
Touto návštěvou však seznámení předškoláků s prací záchranářů zdaleka neskončilo.
Na oplátku přijali pozvání do naší mateřské
školy 2. listopadu. Beseda začala velmi napínavě a netradičně. Děti zvědavě a trochu
se strachem sledovaly improvizované přivolání
záchranné služby telefonem k člověku upadnuvšímu v bezvědomí. Záchranářským tým
byl potěšen Tomáškovou znalostí telefonního
čísla na rychlou záchrannou službu. Na figurantovi předvedla „záchranka“
jak a proč
je nutné položení pacienta do stabilizovaného polohy, masáž srdce, umělé dýchání
a přístroj k měření tlaku. Děti se seznámily
s materiálem potřebným k záchraně zdraví
a životů.
„Berušky“ i „Sovičky“ se poučily o tom, jak
správně zastavit krvácení z nosu, jak ošetřit

odřeninu. Na nejodvážnějších dětech nám
předvedli zpevnění zlomeniny dlahou a obvazem, zabalení pacienta do termofólie proti
prochladnutí, což se našim mrňatům líbilo
nejvíce. Dozvěděli jsme se k čemu je důležité
znát krevní skupinu. Následovala činnost ve
skupinkách, kdy si děti navzájem zkoušely
správně obvázat části končetin či poslechnout tlukot srdce fonendoskopem. Protože
čas neúprosně ubíhal a dopoledne prožité
se záchranáři se blížilo ke konci, nastala doba
rozloučenou.
(Za kolektiv MŠ Masarykova,
Martina Kucerová)
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Program:
• Jízda autobusem do JiĜíkova, pČší
pĜechod státní hranice na nádraží
Ebersbach,
• Jízda vlakem do Drážćan,
• Prohlídka centra Drážćan
s prĤvodcem, mj. pČší zóna
Prager Strasse, námČstí
Altmarkt, barokní chrám
Frauenkirche, Brühlova terasa,
katolický dvorní chrám
Hofkirche, obrazárna Zwinger.
• Individuální volno: vánoþní trhy,
další možnosti nakupování,
• Odjezd vlakem zpČt do
Rumburku.
Cena:
• 165,- Kþ / os.,
• 85,- Kþ / dítČ do 15ti let
v doprovodu dospČlé osoby.
• v cenČ je zahrnuto jízdné a
prĤvodce.
Úþast na výletu je za uvedenou
cenu možná pouze na základČ
rezervace a platby pĜedem
v infocentru v Krásné LípČ.

ýeské Švýcarsko o.p.s. Vás zve na výlet do metropole
Saska. Zažijte s námi

Vánoce v Drážćanech
Sobota 9. prosince 2006
Pojećte s námi vlakem do mČsta, kde se každoroþnČ konají
nejstarší vánoþní trhy na svČtČ. Nechte se okouzlit
vyzdobenou „Florencií na Labi“. Sami budete pĜekvapeni,
jak se mČsto za poslední desetiletí zmČnilo. Naši pozornost
budou pĜitahovat pĜedevším zcela obnovené historické
památky, v popĜedí se znovu vystavČným chrámem
Frauenkirche. Neopomeneme ani slavný „Balkón Evropy“
nebo PrĤvod knížat.

Odjezd
v 8:20 shromáždČní úþastníkĤ pĜed budovou nádraží Rumburk,
pĜistavení autobusu, odjezd v 8:30 do JiĜíkova – pĜechod do
Ebersbachu k vlaku.
pĜíjezd v 10:59 do stanice Dresden Hauptbahnhof
Návrat:
odjezd v 17:30 ze stanice Dresden Hauptbahnhof
pĜíjezd v 19:36 do stanice Rumburk

Prodejní místo
Informaþní stĜedisko
NP ýeské Švýcarsko
KĜinické námČstí 5
407 46 Krásná Lípa
Tel.: 412 383 413
informace@ceskesvycarsko.cz

Doporuþení:
Pokud se rozhodnete navštívit muzea, doporuþujeme zakoupit
Kulturní pas, který opravĖuje k nákupu zlevnČných vstupenek do
vybraných muzeí. Další informace a možnost zakoupení
v informaþní stĜedisku.

TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOýTEM ýESKÉ REPUBLIKY
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