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Mělo by se…Mělo by se…
 Zní to téměř jako zaklínadlo. Během roku 

jej slyšíme mnohokrát, z různých úst, v růz-

ných souvislostech. Mělo by se … podpořit to 

či ono, opravit ta a ta silnice, zajistit cosi, atd.

Jistě, od toho nakonec na té radnici sedíme.

Odpověď na podobné výzvy či zvolání se však 

rodí již v těchto dnech.

Dlouhé hodiny, které trávíme nad přípravou 

rozpočtu pro letošní rok jen ukazují, jak je to 

rok od roku těžší. Po mnohém škrtání těch 

„mělo by se“ je poptávka stále téměř o 3 milió-

ny korun větší než je aktuální nabídka v měst-

ské kase. Přibývá totiž těch „musíme“. A ta nám 

do značné míry naděluje stát. 

V mnoha zákonech se stále častěji najdou 

formulace typu – zajistí obec, poskytne obec, 

prostřednictvím obce…

Proč ne. Je jisté, že obec či město má k obča-

nům blíže než centrální orgány. Dokáže spíše 

posoudit místní situaci, reagovat na aktuální 

potřeby a oprávněnost požadavků, smys-

luplnost toho či onoho. Ale jaksi – zdroje tu 

nejsou.

Národní hospodářství roste nebývalým 

tempem - tlučou se v prsa ti, kteří na to mají 

naštěstí jen minimální vliv. Příjmy státu ros-

tou, my to však ve svých peněženkách až tolik 

necítíme a městská pokladna už téměř vůbec. 

A přesto musíme pokrýt rostoucí ceny ener-

gií, pohonných hmot, materiálových vstupů, 

zákonný nárůst mezd atp. A téměř ze všech 

našich výdajů si stát vezme ihned zpět téměř 

celou pětinu formou daně z přidané hodnoty.

A na rozdíl od vlády, která v posledních letech 

už jen licituje o výši rozpočtového schodku 

v desítkách miliard, my máme hřiště přísně 

nalajnované – obec musí mít vyrovnaný roz-

počet.

Naše odpovědi na ta „mělo by se“ nahlížejte 

optikou předchozích řádků, lépe tak uvidíte 

na viníka těch nesplněných přání.

(J. Kolář)

Vandalismus po městě
 Téměř v každém čísle Vikýře řešíme problémy, 
týkající se chování některých krásnolipských „osob“ 
a bohužel nejinak tomu bude i v tomto vydání. 
Děkuji všem za reakce na sloupek „Hledač hledá, 
zloděj krade,“ kladné i záporné, ale bohužel není 
z technických důvodů možné ve Vikýři vydávat 
„reakce na reakci,“ neboť bychom se mohli dostat 
do začarovaného kruhu, který by nikam nevedl.
 Krásná Lípa se téměř „ze dne na den“ dynamic-
ky mění, díky rozsáhlým investicím z fondů EU, pro-
středkům českého státu i městské pokladny začíná 
město nabízet nové možnosti nejen návštěvníkům 
regionu, kteří k nám přijíždějí utrácet své peníze, 
ale hlavně mnohým svým obyvatelům, kteří mohou 
zmíněným návštěvníkům od jejich peněz „pomoci“ 
nabídkou všemožných služeb. Služby cestovního 
ruchu totiž nespočívají pouze v nabídce několika 
málo penzionů v okolí, turisté své peníze mohou 
utratit také za jídlo, občerstvení, boty na túry i do 
skal a jiné oblečení, suvenýry od klíčenky přes triko 
až po čepici, nabídku sportování, na diskotéce nebo 
za jinou zábavu, na bobové či jiné dráze, za výle-
ty po okolí i za lezení po skalách, za půjčení kola, 
koně nebo za jízdu v kočáře, ze návštěvy v muzeích 
i skanzenech - profesionálních i amatérských, za 
výstavy a výrobky historické i moderní, za aktivity 
tradiční i inovativní, ať jde o vodní sporty nebo tře-
ba masáže v přírodě národního parku, za všechno 
možné i nemožné v různých obchodech a takto by 
šlo pokračovat téměř do nekonečna. Inspirace je po 
celém světě miliony a když můžou z turistů žít jinde, 
kde nemají ani zdaleka to, co my, tak proč ne tady?!
Tohle všechno je prima a všemi kroky k tomu také 
směřujeme např. právě tím, že se po městě buduje 

„jako o závod.“ A tady nastává ten „kámen úrazu,“ 
protože co je nám to všechno platné, když všichni 
musíme neustále spoustu naší energie a veřejných 
prostředků nás všech vydávat za pojistky a opravy 
poničených a zdevastovaných objektů, ať už jde 
o zbrusu nový altán u Cimráku, okna a zdi kotelny 
nebo skleněné vývěsky po městě. Městský rozpo-
čet je rok od roku na své provozní straně napjatější 
a tyto zcela zbytečné výdaje mu na vyrovnanosti 
rozhodně nepřidávají a tak se nabízí otázka. Musí-
me a chceme platit své peníze za hloupost druhých 
a opravdu nikdo nikdy nevidí, co se po městě děje? 
Vždyť máme dobu „foťáků“ v každém mobilu, vždyť 
nejde o nějaké „práskání“ z dob minulého režimu, 
vždyť krásnolipská policie přijímá náměty a tipy 
i telefonicky nebo mailem na adrese: dcoopklipa@
mvcr.cz, to samé lze poslat i na adresu: fi ala@kras-
nalipa.cz, vždyť jde o společné peníze a společnou 
ostudu, vždyť většina se přece nebude přizpůsobo-
vat menšině a jen proto, že se kdosi „ohání“svými 
„právy,“ nemůže zároveň pošlapat práva ostatních, 
vždyť přece nebudeme tak „malí,“ aby několika tisí-
cům lidí ničilo město několik „nepřizpůsobivých.“
 Na efektivní a fungující městskou policii 
bohužel zatím nemáme, určité zlepšení přinese plá-
novaný kamerový systém, ale něco můžeme dělat 
již nyní. Můžeme spolupracovat a komunikovat 
mezi sebou, s radnicí i s policií, ale nestačí jen nadá-
vat a tak prosím, pokud kdokoliv vidí, že nás někdo 
okrádá tím, že budeme opět muset z našich kapes 
platit všemožné opravy, pokuste se celou záležitost 
zdokumentovat a nebojte se to někomu říci nebo 
napsat.

(vik)

Příští číslo Vikýře

vyjde v úterý 6. března

Úřadu práce chybí peníze
na veřejně prospěšné práce

 Počet veřejně prospěšných míst podporova-
ných fi nančními prostředky Úřadu práce v Děčíně 
se v letošním roce zřejmě citelně sníží. Na takzva-
nou aktivní politiku zaměstnanosti totiž tento úřad 
od ministerstva práce a sociálních věcí dostal jen 
padesát tři milionů oproti loňským třiadevadesáti. 
Tento výrazný propad se tak citelně dotkne přede-
vším veřejně prospěšných prací, rekvalifi kací a chrá-
něných dílen.  
Výrazné omezení rozpočtu aktivní politiky zaměst-
nanosti se tak může promítnout i do růstu neza-

městnanosti v okrese Děčín a tudíž i v Krásné Lípě, 
kde je již nyní míra nezaměstnanosti téměř na 
osmnácti procentech (z 1722 ekonomicky aktiv-
ních obyvatel je k 30.1.2007 306 nezaměstnaných). 
Naše radnice se tento problém snaží řešit jak roz-
vojem města směrem k cestovnímu ruchu nebo 
úzkou spoluprací s rumburským úřadem práce, tak 
i samotnou pomocí nezaměstnaným formou služeb 
Komunitního centra ( rekvalifi kace, vyhledávání 
práce, poradenství, Internet apod.).

(vik)

Nová vývěska po dvou týdnech… Altán u Cimráku, chybí jen podpis. Idiot.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

 Veřejné zasedání ZM se koná 

8. března

od 17.00 hod. v zasedací 

místnosti městského úřadu
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Svoz separovaného odpadu
 Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 26. 2. 2007 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 1. 3. 2007 
v Krásné Lípě.
 Pytle na separovaný odpad si lze zdar-
ma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Ple-
tařská 22/3.

Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí a Středa

7:00 - 12:00   14:00 - 17:00
Úterý a Čtvrtek

7:00 - 12:00   14:00 - 15:00
Pátek  7:00 - 13:00

Sobota
v sudém týdnu 8:00 - 11:00
Separují se tyto odpady:

papír a nápojové kartony, textil, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

NOVÁ ORDINACE
 Praktická lékařka MUDr. Gabriela Rez-

ková oznamuje zahájení provozu v nově 

zřízené ordinaci v Masarykově ul. (budova 

s bankomatem ČS). Tel. 414 120 328.

Ordinační hodiny:  Po, Čt    7:30-13:00

                   Út, Pá    7:30-12:30

                   St         12:00-16:00

 V ordinaci jsou zdravotní dokumenta-

ce pacientů MUDr. Antona Olejára. Pokud 

tito pacienti chtějí zůstat v péči MUDr. Rez-

kové je nutné, aby do konce května pode-

psali novou smlouvu (stačí se přihlásit 

u sestry).

MUDr. Gabriela Rezková děkuje vedení 

a zaměstnancům  města za vstřícné jed-

nání a pomoc při zřizování ordinace.

Nové ekokoutky v informačním střediscích 
Českého Švýcarska v Děčíně a Krásné Lípě

 V informačních střediscích Českého Švýcarska 
v Děčíně a v Krásné Lípě, která provozuje obec-
ně prospěšná společnost České Švýcarsko, jsou 
k ekoporadenským službám od ledna nově zřízeny 
i ekokoutky. Záměrem je posílit kvalitu poraden-
ství v oblasti ochrany životního prostředí a přiblížit 
místním obyvatelům i návštěvníkům vzorové způ-
soby chování spotřebitele v tomto přírodně cen-
ném regionu. „Chceme mít na našich informačních 
střediscích dostatečnou nabídku sortimentu, služeb 

a fundovaných zaměstnanců, což v souhrnu umožní 
předcházet negativním dopadům na životního pro-
středí Českého Švýcarska,“ vysvětlila ekoporadkyně 
Eva Podhorská. V praxi to znamená, že vyškolení 
pracovníci infocenter jsou schopni odpovídat na 
dotazy veřejnosti týkající se např. třídění odpadů, 
domácí ekologie, jak a co nakupovat apod.
 V ekokoutcích si pak mohou zájemci zakou-

pit nebo prostudovat řadu zajímavých publikací, 
brožur a letáků z oblasti ekoporadenství jako např.: 
Malý ekologický a environmentální slovníček, Čes-
kou biokuchařka, příručky o ochraně zájmů spotře-
bitele, o způsobech chování vedoucích k udržitel-
nosti apod. Kromě poradenství a literatury jsou 
v infocentrech k prohlédnutí i dostání Bio i  Fair- tra-
de potraviny (čokolády, čoko tyčinky, káva, kakao, 
čaj) a ekologicky šetrné výrobky (prací prostředky, 
aviváže, bylinné koupele apod.).
 Mezi velmi oblíbené u návštěvníků infocenter 
s ekokoutky budou jistě patřit i regionální výrobky, 
které mohou posloužit jako upomínka či dárek. Jde 
o výrobky z dílen místních řemeslníků, kteří pracují 
s přírodními materiály (šátky, šály, polštář a notýsky 
zdobené malbami na hedvábí, plátěné tašky, svíčky 
ze včelího vosku, keramické vázy, konvice či kalíš-
ky).
 Naše ekoporadna se specializuje na šetrný 
cestovní ruch, udržitelnou spotřebu, ekoznačení 
a certifi kaci ubytovacích služeb, šetrné vytápění 
a ekodomy, zelené úřadování. Rádi a ochotně Vám 
nejen v těchto oblastech zdarma poradíme - osobní 
konzultací v pracovní dny, e-mailem na ekoporad-
na@ceskesvycarsko.cz nebo na Zeleném telefonu 
412 383 246.. Další informace naleznete také na 
www.ceskesvycarsko.cz/ops/nabizime-sluzby 
 Aktivity související s Ekopradnou se uskutečňu-
jí v rámci projektu „Udržitelná spotřeba v Českém 
Švýcarsku“ spolufi nancovaného Evropskou unií 
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společ-
nosti (NROS) v rámci programu Transition Facility.

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

Mini ekoslovníček:
 Biopotraviny – potraviny chutné a zdravé. Jsou 
ekologicky vyprodukované od zemědělců, kteří se 
v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových 
hnojiv a pesticidů, herbicidů a fungicidů (tedy jedů 
proti „nežádoucím“ živočichům, rostlinám a hou-
bám) a kteří poskytují svým zvířatům dostatek péče, 
kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu 
i odpočinek
 Fair- trade potraviny - pochází z tzv. spravedli-

Drobné sakrální památky kolem nás
 Křížky, boží muka a kapličky pamatují již mno-
ho. Jsou tu s námi už stovky let a mohly jen přihlížet 
svému uctívání, ale i nenávisti a lhostejnosti. Mnoh-
dy si neuvědomujeme s jakou láskou a oddaností 
byl ten či onen křížek postaven. Nebyl to jen kus 
kamenem kterým je dnes pro většinu kolemjdou-
cích. Měl svůj smysl, lidé v něj doufali a modlili se 
k němu. Ať už šlo o bohatě zdobený kříž posazený 
v kamenném soklu, či o dřevěný kříž postavený chu-
dým sedlákem, lidé v ně věřili. A každá tato stavba 
měla svůj důvod. Starý muž na sklonku svého života 
postavil kříž z lásky k Bohu, lidé chtěli určité mís-
to vysvětit a odvrátit pohromu, postavili tedy kříž  
a odvolávali se k Boží pomoci.
 Často byl kříž postaven ze žalu či úcty k osobě, 
která na místě zemřela, ať již přirozenou či násilnou 
smrtí. Každý poutník se na místě zastavil a ukázal 
solidaritu pokleknutí a motlitbou. Dnes bychom 
jen těžko črkali na podobný projev. Tyto památky 
jsou mnohdy ve velmi špatném stavu. Schovány 
v zástavbě, poničeny, nebo zcela rozloženy na jed-
notlivé segmenty, z nichž mnoho chybí.
 Ale po útrapách, které zažili kvůli poválečné 
nenávisti vůči „všemu německému“( tedy i křížkům 
s německými nápisy), se jim přeci jen blýská na lep-
ší časy. Ani na krásnolipsku už totiž není výjimkou, 
když najdete tyto sakrální památky opravené.
 Také se zastavíte u zborceného křížku či zpus-
tošené kapličky? Už to málo je dost, protože se 
těmto „pamětníkům“ alespoň podařilo upoutat Vaši 
pozornost. 

Kříž v aleji na Skřivánčím poli – dobrodinec doplnil 
prázdný sokl alespoň křížem dřevěným. Bohužel byl 

vyroben ze smrkového dřeva, které je výborné na pod-
pal a proto dnes již můžeme vidět sokl opět prázdný.

vého obchodu, převážně ze zemí Latinské Ameriky, 
Afriky nebo Asie, kde výrobní organizace  dodržují 
etická (férová) pravidla a zásady – odpovídající pla-
ty, žádná práce dětí apod.
 Ekologicky šetrné výrobky - jsou takové 
výrobky, které podstatně méně zatěžují životní 
prostředí ve srovnání s ostatními výrobky stejných 
užitných vlastností

(Žaneta Lisá)

RŮZNÉ
 Varnsdorfské vzdělávací středisko je otevře-
no. Počátkem února bylo na Střední škole služeb 
a cestovního ruchu ve Varnsdorfu slavnostně ote-
vřeno „Vzdělávací středisko služeb se zaměřením 
na cestovní ruch“, které je výsledkem realizovaného 
projektu SROP fi nancovaného ze Strukturálních fon-
dů EU, státním rozpočtem ČR a Ústeckým krajem.
 Na realizaci tohoto projektu škola získala 
5,617 mil. Kč, které využije na vytvoření systému 
rekvalifi kací osob nezaměstnaných a nezaměstna-
ností ohrožených.
 První rekvalifi kační kurzy pro lidi s nižším vzdě-
láním škola začala realizovat koncem ledna. Pro lidi 
s maturitním vzděláním budou kurzy zahájeny v říj-
nu 2007.

POZOR!
Opět tu jsou nové jízdní řády

 K datu 18. února 2007 se opět budou 

měnit jízdní řády veřejné linkové autobu-

sové dopravy v regionu Šluknovska. Od 

tohoto data budou na zastávkách vyvě-

šeny aktuální verze JŘ. Změny jízdních 

řádů jsou reakcí na nejvážnější připomín-

ky obecních úřadů, podniků a cestujících, 

i nadále lze zasílat připomínky na adresy:

doprava@csadsm.cz

jerabek.j@kr-ustecky.cz
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 Obecně prospěšná společnost připravila pro 

veřejnost na měsíc březen a duben několik seminá-

řů v rámci ekologického vzdělávání. Přijďte si s námi 

popovídat, pobavit se a poučit. 

Tyto semináře včetně malého občerstvení jsme 

pro vás připravili zdarma a velmi rádi. 

1. téma: Energeticky úsporné bydlení II 

Kdy a kde: čtvrtek, 1. 3. 2007, 17 hod, Kulturní dům 

Rozkrok Varnsdorf

Dozvíte se:

Proč a kudy nám z domova uniká teplo? Na co doma 

spotřebujeme nejvíce energie?

Přineste si svůj domácí elektrospotřebič a změřte 

si jeho spotřebu wattmetrem. Odborné rady vám 

poskytne akreditovaný poradce ze Střediska pro 

obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT.

2. téma: Biovinný dýchánek

Kdy a kde: vyjímečně sobota, 3. 3. 2007, 13 hod, piz-

zerie Sluníčko Rumburk

Dozvíte se:

Co je biovíno? Jak chutná? Jak se pěstuje?

Přijďte posedět nad sklenkou biovína. Na vaše otáz-

ky odpoví zkušený pěstitel biovína z farmy Pollau.

3. téma: Větrná energie v našem kraji?

Kdy a kde: čtvrtek, 8. 3. 2007, 17 hod, Kulturní dům 

Rozkrok Varnsdorf

Dozvíte se:

Jaké jsou možnosti a úskalí větrné energetiky 

v našem kraji?

Přispějte svým názorem do moderované diskuze. 

Zeptejte se odborníků z řad investora Windtech-

nology, Hnutí Duha, správ chráněných krajinných 

oblastí v kraji a Odboru životního prostředí Města 

Varnsdorf.

4. téma: Krása a zdraví z přírody 

Kdy a kde: čtvrtek 15. 3. 2007, 17 hod, Kulturní dům 

Střelnice Rumburk

Dozvíte se: 

Jak se vyrábí kosmetika bez chemie a jaké má pozi-

tivní účinky na člověka?

Naučíte se, jak si připravit přírodní kosmetiku doma. 

Inspiraci z přírody získáte od specialistů z Nobilis 

Tilia Vlčí Hora.

Zelené čtvrtky 
aneb odpolední 

šlola ekologie pro 
každého

POZVÁNKY
DĚTSKÝ KARNEVAL. V neděli 11.3. od 14:00 se 
v Kulturním domě v Krásné Lípě koná dětský karne-
val. Vstupné 10,- Kč.
JARNÍ KVĚTINOVÝ BÁL. Folklorní soubor Lužičan 
pořádá v pátek 9.3. v Kulturním domě v Krásné Lípě 
Jarní květinový bál. Vstupné 150,- Kč.
ZPĚVÁČEK. V sobotu 3.3. od 13:00 hodin se v Kul-
turním domě v Krásné Lípě koná pěvecká soutěž 
Zpěváček Tolštejnského panství.
POPELKA
Scénář, režie a hudba: Vítězslav Marčík
Výroba loutek: Vítězslav Marčík jr.
Výroba scény: V+V Marčík, Eva Marčíková
Hrají: V + V Marčík
Nová pohádka Teátru Víti Marčíka vzniká po dlouhých 
šesti letech od poslední Zlatovlásky. Podle pohádky 
bratří Grimmů je připravena dramatická podívaná pro 

děti od 5 do 100 let. Popelka je krásná, sestry žárlivé, 
macecha zlá, princ není hlupec a nemá rád divadlo. 
 Tato inscenace se stává zcela rodinnou záležitos-
tí. Víťa Marčík vše napsal a režíroval, syn Víťa vyřezal 
loutky a postaví se vedle táty na pódium. Scénu vyma-
lovala a nad vším dohlížela Víťova žena Eva. Můžete se 
těšit na velké dřevěné loutky, klavír, saxofon a hlavně 
vypravěče Víťu.
 Ve čtvrtek 22. února od 17:00 hod v Kulturním 
domě v Krásné Lípě.
 Vstupné: děti, mládež 30,-Kč, dospělí 50,- Kč.
VÝSTAVA POHLEDNIC. Obecně prospěšná spo-
lečnost České Švýcarsko a Klub českých turistů 
Krásná Lípa Vás zvou na výstavu starých pohlednic 
Krásnolipska, Šluknovska a Varnsdorfska s názvem 
Pohled do minulosti nejsevernějších Čech. Výsta-
va je k vidění v Galerii Českého Švýcarska v Krásné 

Lípě (Informační středisko Českého Švýcarska, Kři-
nické nám. 5)

Peníze z Evropské unie míří pro 
podnikatele do Krásné Lípy

 V Krásné Lípě vznikne 15 nových pracovních 

míst minimálně na dobu 5 let a to zásluhou    Pora-

denského centra  pro podnikatele Českého Švý-

carska, kterému se podařilo vypracovat a získat 

prostředky na  několikamilionový projekt pro krás-

nolipskou  fi rmu Eurometalgroup s. r. o. 

„Naším cílem je podpořit takové formy podnikání, 

které mohou přinést regionu ekonomický užitek 

a zároveň nepoškozují jeho přírodní prostředí. Pro-

jekt dynamicky se rozvíjející společnosti Eurometal-

group zaměřený na výroby kouřovodů a v budoucnu 

i krbových kamen je dobrý příklad takové aktivity“, 

vysvětluje ředitel společnosti Marek Mráz.  Manažer 

Filip Mágr z Poradenského centra pro podnikatele  

společnosti Českého Švýcarska  upřesňuje: „Pro-

středky získané v rámci projektu  Rozšíření výroby 

novým laserem  umožní  fi rmě, jak sám název pro-

jektu napovídá, pořídit si  a zavést do výroby zcela 

nový laser (moderní technologie na řezání kovu) 

v prostorách podniku. Celý tento projekt  přináší 

přispívá k rozvoji tohoto regionu  s  vysokou neza-

městnaností právě  vytvořením nových pracovních 

míst. Tento projekt byl podpořen ze Strukturálních 

fondů EU a Ústeckým krajem v rámci opatření 1.1. 

Podpora podnikání ve vybraných regionech.“

Poradenské centrum pro podnikatele  v  Krásné 

Lípě, které je současně členem Okresní hospodář-

ské komory,  je určeno pro zájemce o podnikání, 

živnostníky a  malé podnikatele regionu Českého 

Švýcarska. Své služby (podpora při psaní projekto-

vých žádostí a vyhledávání dotačních  prostředků 

apod.) poskytuje podnikatelům, jejichž záměry  

nepoškozují životní prostředí, vedou ke zvýšení 

počtu pracovních míst  nebo se týkají oblasti  roz-

voje cestovního ruchu. Během  svého půlročního 

trvání poskytlo  podnikatelské centrum  v Krásné 

Lípě více než 120 konzultací a zažádalo o projekty 

v hodnotě několika desítek miliónů korun u Evrop-

ských fondů. Více informací na www.ceskesvycar-

sko.cz/ops/poradenske-centrum/ .

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

Program kina5. téma: Čistírny odpadních vod – alternativy 

pro domácnosti

Kdy a kde: čtvrtek 22. 3. 2007 na Terénní základně 

Buk Krásná Lípa

Tento seminář pro vás připravuje 4. ZO ČSOP ke Dni 

vody. Pro více informací sledujte www.volny.cz/tili-

acz 

6. téma: Bydlíme zdravě? 

Kdy a kde: čtvrtek 19. 4. 2007, 17 hod, Městská 

knihovna Rumburk

Dozvíte se:

Co obsahují běžně dostupné potraviny, hračky 

a čisticí prostředky? Je váš nábytek zdravý? Znáte 

vhodné způsoby osvětlení, hospodaření s vodou či 

zacházení s potravinami?

V malé tombole získáte ekologicky nezávadný 

dárek do domácnosti. Jak zdravě bydlet, se dozvíte 

od poradce z ekoporadny Ekoinfocentrum Jihlava.
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Hledáte práci?
 Najděte ji s pomocí Komunitního centra!

 Každé úterý od 8 do 10 hodin a každou středu 

od 15 do 17 hodin je v Komunitním centru České-

ho Švýcarska otevřena poradna, kde Vám poradíme 

a pomůžeme s hledáním práce. 

 Jste nezaměstnaní již několik let? Jste stále 

v evidenci úřadu práce? Nedaří se Vám najít si práci, 

která odpovídá Vašemu vzdělání? Pak právě pro Vás 

je Job poradna řešením. Navštivte nás a najděte si 

s naší pomocí práci. 

 Telefon do Job poradny je 412 354 843 nebo 

775 554 492. Pracovnicí Job poradny je Eva Mánko-

vá. 

 Job poradna je Vám poskytována zdarma 

v rámci iniciativy společenství Equal a je hrazena 

z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

ČR. 

(Jakub Juda,

vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska)

Volná místa 
v kurzech 

anglického jazyka
 Komunitní centrum Českého Švýcarska nabízí 

volná místa v kurzech anglického jazyka. 

 Jedná se o kurz anglického jazyka pro mírně 

pokročilé, který probíhá každý čtvrtek od 18:00 

do 19:30 v Komunitním centru. Tento kurz používá 

učebnici Cutting Edge (právě probírají 3. lekci). Dru-

hým kurzem, který nabízíme je angličtina pro mírně 

pokročilé, který probíhá každou středu od 16:00 do 

17:30 v Komunitním centru. V tomto kurzu je použí-

vána učebnice Cutting Edge (5. lekce). Každý tento 

kurz má 20 lekcí a účastník získá osvědčení o absol-

vování kurzu. Kurzy jsou zdarma.

 Zájemci o tyto kurzy se mohou přihlásit osob-

ně v Komunitním centru Českého Švýcarska nebo 

na telefonním čísle 412 354 841, 777 938 839 (Jakub 

Juda).

 Tyto kurzy jsou spolufi nancovány evropským 

sociálním fondem EU a státním rozpočtem České 

Republiky.

(Jakub Juda,

vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska)

Rekvalifi kační kurzy 
pro nezaměstnané

 Komunitní centrum Českého Švýcarska za pod-

pory ÚP Rumburk otevírá druhé kolo rekvalifi kač-

ních kurzů pro nezaměstnané. Jednoleté kurzy pro 

oblast technických služeb mají následující náplň: 

Stavební práce – pomocník, Údržba zeleně, 

Údržba veřejných prostranství, Výsadba zeleně 

a Odpadové hospodářství. Kurzy mají akreditaci 

MŠMT a jsou poskytovány klientům zdarma. Kaž-

dý kurz bude zakončen teoretickou a praktickou 

zkouškou. Úspěšným absolventům programu bude 

vystaveno osvědčení s celorepublikovou platností. 

U některých kurzů je možnost získat průkaz pro prá-

ci s motorovou pilou nebo křovinořezem. 

 Máte-li o tyto kurzy zájem, můžete se zúčastnit 

informační schůzky, která se bude konat ve čtvrtek 

22.2.2007 od 10 hodin v Kulturním domě. Další 

informace získáte buď osobně v Komunitním cent-

ru nebo na telefonním čísle 412 354 849. 

 Tento projekt je spolufi nancován Evropským 

sociálním fondem EU a státním rozpočtem.

(Miroslav Řebíček)

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA 
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Krásná Lípa 

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 vyhlašuje 

VEŘEJNOU VÝZVU
na obsazení pracovní pozice – úředník odboru výstavby, investic a životního 

prostředí

Tato funkce bude zařazena do 6. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 143/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Nástup do pracovního poměru k 1. 4. 2007.  

Požadavky : 

� splnění předpokladů podle §4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, ve znění pozdějších předpisů

� ukončené, minimálně úplné středoškolské vzdělání – všeobecné či technické zaměření 
� praxe  v oblasti nakládání s odpady výhodou 
� základy administrativních činností 
� zvláštní odborná způsobilost pro správní činnost na úseku hospodaření s odpady výhodou  
� dobré komunikativní schopnosti 
� schopnost samostatného rozhodování 
� velmi dobrá znalost práce na PC (uživatelské programy Word, Excel) 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti : 

� jméno, příjmení a titul uchazeče
� datum a místo narození uchazeče
� státní příslušnost uchazeče
� místo trvalého pobytu uchazeče
� číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka) 
� datum a podpis uchazeče

Uchazeč připojí tyto doklady : 

� životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a 
dovednostech 

� výpis z evidence  Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (cizí státní příslušník doloží obdobný doklad 
vydaný domovským státem)

� ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením : „Výběrové řízení - úředník 
odboru výstavby, investic a životního prostředí  – neotvírat“ do 28. 2. 2007 osobně do 
podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo doporučeně poštou na adresu:   
Město Krásná Lípa , k rukám tajemníka MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA . 

V Krásné Lípě 10. 2. 2007              Jan Kolář – tajemník MěÚ
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Leden ve škole
- měsíc Jihoafrické republiky

 Jak již možná víte, v tomto školním roce probí-

há u nás ve škole projekt „Děti dětem“, kde vždy dvě 

partnerské třídy prezentují nějaký stát a připravují 

pro ostatní děti soutěže, informace, atd.

 1. ledna začal pro děti ze základní školy měsíc 

Jihoafrické republiky. Během tohoto měsíce jsme 

pro ostatní děti připravili mnoho soutěží, např. sklá-

dání puzzlí s motivem jihoafrického zvířete, jihoaf-

rický běh, příprava pokrmu Bunny Cheu, výtvarné 

soutěže a kvízové otázky. Jestlipak vy, čtenáři, víte, 

co je to dasie, bilharzie? Děti ze základní školy by 

to měly už vědět. Oblékli jsme fi gurínu do tradič-

ních jihoafrických obleků, první postava pocházela 

z  bohaté oblasti v obleku a druhá postava pochá-

zela z chudé oblasti jihoafrické republiky. Připravili 

jsme pro třídy dva živé vstupy a tři rozhlasová vysí-

lání. Obě partnerské třídy 3.A a 8.A stálo hodně úsilí 

vytvořit souvislé informace o Jihoafrické republice 

a připravit soutěže, ale i tak se nám to líbilo.

(Za obě partnerské třídy 3.A a 8.A Vojta Švec -8.A)

Návštěva z Žitavy
 V úterý 30.1. zde byli na návštěvě žáci z Žitavy. 

Hráli jsme plno her. Dnes to bylo výjimečné. A víte 

proč? Přibyl k nám Václav Svobodník z první skupi-

ny. 

 Bylo spousty legrace. Hlavně když jsme museli 

zjišťovat informace pomocí bezdrátového telefonu. 

Němečtí žáci měli informace, které jsme potřebovali 

vědět my. My jsme měli zase informace, které potře-

bovali oni. Vzájemně jsme si je měli předat. Všechny 

nás to bavilo, protože když jsme jim něco řekli a oni 

nám nerozuměli, tak ten telefon položili. Všichni 

jsme si to užili. Tohle setkání bylo to nejlepší!

(Markéta Lachmannová 7.B)

Škola, školka, školička.....
 „Jů,Ti mají nových hraček!“ “Tady se mi líbí!“ 

„Půjdeme si hrát, můžeme?“ „To jsou naši kamarádi!“ 

Tak přesně toto se ozývalo z prostor mateřské škol-

ky ve Smetanově uličce, když jí navštívili naši vzácní 

návštěvníci.

A kdo to vlastně byl? Přece Ti, od nichž ještě ani 

pořádně neoschly jejich šlápoty, když se s námi 

v červnu loučili a spěchali vstříc novým dobro-

družstvím v té velké škole - prvňáčci. A jestlipak 

jsme je ještě poznali? Pravda, někdo se vytáhl, jiné-

mu narostly vlasy či přibyly zbrusu nové zuby, ale 

Město přivítalo nové 
občánky

 I dvouměsíční Ládík Indrák, 13.12.2006, byl 

mezi osmi novými občánky Krásné Lípy, které 

druhou únorovou sobotu v letošním roce popr-

vé přivítaly členky Sboru pro občanské záležitosti 

v krásnolipské obřadní síni. Krátký kulturní program 

si pro přítomné rodiče, prarodiče a další příbuzné 

připravily děti z Mateřské školy ve Smetanově ulici, 

pak následovalo zapsání do pamětní knihy města 

a předání drobných dárečků.

(vik)

úsměvy a tvářičky zůstaly stejné...Dozvěděli jsme 

se spoustu nového a potěšilo nás, že se k nám děti 

rády vracejí a na školku pořád vzpomínají.

Každý rok před zápisem je již nepsaným pravidlem, 

že předškoláčci přijímají pozvání od školáků a cho-

dí se dívat do 1. tříd „ jak to tam vlastně chodí.“ 

Pro předškoláky je to událost vskutku významná 

a zkušenost zcela nová a tomu odpovídají i výrazy 

mnohých tvářiček, ze kterých se dá vyčíst: Tak tady 

to s tím učením myslí opravdu vážně... Paní učitelky 

i děti na nás byly ve škole opravdu hodné, za což jim 

patří vřelý dík a tak se v našich hlavách zrodil nápad 

- pozvat ty školáky zase k nám – do školky, aby si 

alespoň na malý okamžik připomněli sladké škol-

kové časy. Naše děti si pro ně přichystaly i pár pře-

kvapení a tak si školáci před polednem odnášeli ze 

školky spoustu zážitků. Prostě a jednoduše – krásně 

jsme si to všechno vzájemně užili.

Zápis do školy už je úspěšně za námi, byl pro nás 

pohádkový a krásný, ale naše spolupráce s prvňáčky 

tím nekončí, neboť již brzy si pro nás zas na oplátku 

oni připraví takové „vyučování na zkoušku.“.My už 

se nemůžeme dočkat a jak to dopadne, Vám zase 

dáme rádi vědět.

(Za předškoláčky z MŠ Smetanovy ulice D.Lehoczká)

Centrum péče o člověka hledá
do týmu muže i ženy

pro poradny zlepšování
kondice a tvarování postavy.

Rekvalifi kace zajištěna. HPČ i VPČ.
Pro více informací volejte 775 375 065.
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Nové možnosti v dopravě Krásnolipska
 Ještě před nedávnem jsme záviděli těm měs-

tům a letoviskům, která mají přímé spojení veřej-

nou dopravou s turistickými cíli v okolí. Škarohlídi 

ohrnovali nos: „Krásná Lípa? Kdepak brána do Čes-

kého Švýcarska! Vždyť se nikam v sobotu a neděli 

turista nedostane! Autobus do Kyjova nejede a trať 

do Panského je zralá na zrušení!“

 Škarohlídi tedy nadávali, a zatím zástupci měs-

ta a obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko 

vyjednávali s odborem dopravy Ústeckého kraje. 

Dva roky a nakonec úspěšně.

 Od 5. února jezdí autobusová linka do Krásné-

ho Buku, Kyjova a Doubice přes den v nevídaném 

120minutovém intervalu a o víkendu 3x denně! 

O něčem takovém se nám v poválečné historii 

Krásné Lípy ani nesnilo. Autobus tak významně plní 

i funkci místní linky a v létě k němu přibude ještě 

víkendová linka z Krásné Lípy přes Jetřichovice do 

Hřenska s návazností až do Děčína.

 Ale především umožní všem, i návštěvníkům 

našeho kraje, dostat se pohodlně k nástupům 

vycházek a túr do Kyjovského údolí, na Köglerovu 

stezku a z Doubice směrem na Tokáň a do Jetřicho-

Tip na celodenní 
nedělní výlet 

s využitím nových 
dopravních 

možností
 Po vydatné snídani odjíždíme v 09:37 z Krás-

né Lípy vlakem přes Zahrady do Brtníků. Odtud se 

po krátké prohlídce zrekonstruované křížové cesty 

vydáme dopoledne přes osadu Kopec pohodlnou 

lesní cestou spolu s tokem Brtnického potoka do 

Kyjovského údolí. Přibližně po třech až čtyřech 

hodinách a cca deseti kilometrech plných čerstvé-

ho a svěžího vzduchu, skalnatých monumentů nad 

námi i zurčení Křinice pod asfaltovou silničkou, po 

míjení zřícenin středověkých hradů, (Brtnický, Vlčí 

a Kyjovský) které tuto kdysi obchodní stezku hlída-

ly, po návštěvě Jeskyně víl nebo marném hledání 

pokladu v Klenotnici pod Kyjovským hradem se 

dostáváme do samotného Kyjova, plného roube-

ných podstávkových chaloupek a poté už nám zbý-

vá jen v místní hospůdce při obědě a poháru počkat 

na autobus, který nás v 16:29„šupem“odveze zpět 

do Krásné Lípy, kam dorazíme po deseti minutách 

jízdy„vyvětraní“ a příjemně „nedělně“ naladeni… 

(jf )

vických skal.

 V kombinaci s turistickým vlakem, který také 

jezdí od nového JŘ 2006/07 každou sobotu, neděli 

a svátek v 9.37 směr Panský, Brtníky a Mikulášovice, 

tak můžeme pohodlně absolvovat výlety i do Zad-

ní Doubice, k rozhledně na Weifbergu, do soutěsky 

Křinice s romantickou plavbou na člunech v Obere 

Schleuse apod. 

 Takové počiny, jen na první pohled trochu nená-

padné, znamenají opravdový průlom v roli města 

jako brány Českosaského Švýcarska od východu. 

A zároveň se jedná o službu, která se nabídne náv-

štěvníkům Domu Českého Švýcarska návazně na 

prohlídku expozice. Od léta si tedy budou všichni 

moci po prohlídce expozice Českého Švýcarska 

zajet do Kyjova na vycházku do skal a pohodlně se 

vrátit například odpoledním vlakem z Brtníků.

 Ať tedy nová dopravní opatření dobře slouží 

nám všem, kteří máme Krásnou Lípu a její krásné 

okolí rádi!

 (Jiří Rak, o.p.s. České Švýcarsko)

Kyjovské údolí nabízí působivé skalní partie.

Skalní hrad v Kyjově kdysi střežil
významnou obchodní stezku.

www.ceskesvycarsko.cz 
 

www.cd.cz 

 
 

 
 
 
Jízdní ád (odjezdy vlak ) 

D ín hl. n. 08:02 17:39* 
Krásná Lípa 

 
09:34*

 
16:14 

 
Rumburk 09:26 16:21* 
Krásná Lípa 09:37 16:11*
Zahrady 09:42 16:06 
Panský 09:50 16:01 
Brtníky 09:53 15:55 
Mikulášovice  
horní n. 

09:57 15:50 

Mikulášovice  
st ed 

10:03 15:45 

Mikulášovice  
dolní n. 

 
 
 
 

10:08* 

 

15:40 

*p íjezd     
 

Doporu ená literatura: 

- Mapa K T, . 13, Šluknovsko a eské 
Švýcarsko  

- Köglerova nau ná stezka Krásnolipskem, 
mapa 

- Köglerova nau ná stezka Krásnolipskem, 
pr vodce 

 

Z Krásné Lípy  
o sobotách a ned lích 

 
p ímým vlakem do Zahrad, Brtník  
a Mikulášovic

eské dráhy zavád jí ve spolupráci s obecn  prosp šnou 
spole ností eské Švýcarsko p ímý motorový vlak 
z Rumburku p es Krásnou Lípu do Mikulášovic.   
 
Spoj jede každou sobotu a ned li, v Krásné Líp  má p ípoj 
z D ína a odpoledne zp t. 
  
Od 10. 12. 2006 je historicky po 50 letech zajišt no p ímé 
a rychlé spojení do obcí na severním okraji eskosaského 
Švýcarska, a tím možnost pohodlných výlet  od vlaku 
k vlaku. 
 
Neváhejte a využijte tohoto spoje p i víkendových 
cestách k zajímavým cíl m:

• rozhledny na Vl í ho e, Tane nici a Weifbergu  
• Köglerova stezka /ze Zahrad/  
• brtnické ledopády  
• Kyjovské údolí   
• sout ska Obere Schleuse s plavbou na pramicích /duben - 

íjen/   
• vesnická památková rezervace Hinterhermsdorf  
• p echod p es Hrazený do Šluknova  
• p echod p es Hinterhermsdorf a Zadní Jet ichovice na Mezní 

Louku  
• p echod p es Tane nici a Ottendorf do Saského Švýcarska a 

do Bad Schandau /výhodné pro okruh z D ína s jízdenkou 
SONE +/ 

 

     

Informace 
Informace k výlet m a spoj m 
ve ejné dopravy Vám podá 
  
Informa ní st edisko 
Národního parku eské 
Švýcarsko 
K inické nám stí 5 
407 46  Krásná Lípa 
Tel.: 412 383 413 
informace@ceskesvycarsko.cz

MikulášoviceVl í hora Tane nice Obere Schleuse Weifberg 

Ledopády, BrtníkyObere Schleuse
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Každoroční odborné úpravy
dřevin opět probíhají

 Letošní mírná zima umožňuje pracovníkům 

krásnolipských technických služeb příjemnější prů-

běh prací spojených s odbornou údržbou vzrostlé 

zeleně.

 V průběhu vegetačního klidu jsou tak ošetře-

ny desítky stromů především kolem komunikací, 

vedení veřejného osvětlení nebo na místech, kde 

stromy na pozemcích města ohrožují pádem své 

nejbližší okolí. Aktuálně jsou odstraňovány i škody 

po nedávném orkánu.

 V letošním roce budou zahájeny práce i v pro-

blematické aleji ve směru do Zahrad a Vlčí Hory. 

Po dohodě se Správou silnic Ústeckého kraje, do 

jejíž působnosti údržba této komunikace spadá, 

budou některé stromy pokáceny, další ošetřeny 

zdravotním řezem. Vzhledem k velkému rozsahu 

prací bude celá akce rozložena na etapy. Zároveň 

probíhají jednání o náhradní výsadbě. Je důležité, 

aby aleje, s ohledem na bezpečnost provozu, jako 

doprovodná zeleň komunikací, z krajiny nemizely. 

 Na průběhu prací se významně podílejí i klienti 

Komunitního centra ČŠ, kteří v našich rekvalifi kač-

ních modulech získali potřebnou kvalifi kaci pro 

práci s motorovou pilou a dalšími mechanizačními 

prostředky.

 Získaná dřevní hmota je zpracovávána většinou 

na palivové dřevo. Slabší větve a zbytky jsou pak 

štěpkovány, zbytky páleny. Štěpky jsou pak uloženy 

ke kompostování.

 Palivové dřevo je prodáváno zájemcům pro-

střednictvím odboru technických služeb MěÚ. Infor-

mace obdržíte u p.Kamberské (tel.412 354 848).

 Případné větší výřezy a části kmenů jsou skla-

dovány pro další zpracování, ať již pro pořez na řezi-

vo či pro tradiční dřevosochařské aktivity.

 Jedná se o práce velmi náročné, často rizikové. 

Nicméně údržba dřevin je důležitá, jak potvrdily 

nedávné větrné dny, kdy padaly především stromy 

poškozené a neošetřované či nevhodně vysazené.

 (Jan Kolář)

Budoucí provoz zařízení
Centra Českého Švýcarska

 Letošní mírná zima umožňuje pracovníkům 

krásTak jak se blíží ke konci stavební práce na jed-

notlivých budovaných zařízeních Centra Českého 

Švýcarska I. (CČŠ), vyvstává do popředí otázka jejich 

budoucího provozu.

Ve specifi ckém postavení je nový dům na náměstí. 

Budoucí reprezentativní infocentrum ČŠ, které bude 

kromě informačních služeb poskytovat i služby 

vzdělávací a mnohé další, má svého provozovatele 

již známého. Bude jím společnost České Švýcarsko 

o.p.s., která je s městem svázána pupeční šňůrou 

(Krásná Lípa je jedním ze zakladatelů) a jejíž rozsáh-

lé aktivity spojené s propagací a rozvojem regionu 

jsou úspěšné a velmi přínosné. Dům bude uveden 

do provozu v létě letošního roku.

Vloni dokončená Köglerova naučná stezka Krás-

nolipskem, stejně tak jako dokončovaná cyklostez-

ka, bude svěřena do správy a údržby Technickým 

službám města. Vzhledem ke kvalitě provedení 

není pro nejbližší roky nutné počítat se zásadními 

výdaji na jejich provoz. Nelze však v této souvislosti 

vyloučit vandalismus, ale proti této eventualitě je 

však město pojištěno.

Dokončovaný Sportovní areál ČŠ (vč. rekonstruo-

vané tělocvičny) je zatím provozován ve struktuře 

MěÚ.

Při vědomí všech nedostatků tohoto uspořádání 

(především neoperativnost řízení, personální pro-

blematika, otázka motivace pracovníků atd.) jde 

o řešení dočasné. Vzhledem k příbuznosti někte-

rých aktivit se nabízí propojení s další dokončova-

nou stavbou.

Tou je tzv. Centrum služeb ČŠ, vybudované kom-

pletní rekonstrukcí bývalého domu chovatelů.

Sauna, fi tnes, solárium, masáže, klubovny, galerie, 

ubytovací a restaurační prostory – provoz těchto 

zařízení je natolik specifi cký, že si vyžaduje napro-

sto odlišné organizační uspořádání. I vzhledem 

k podstatě poskytovaných služeb – nejde příliš 

o veřejnoprávní záležitosti a role města by měla 

být tudíž spíše v pozadí – jedná se o prostředí spíše 

podnikatelské. Je tedy připravován návrh na zřízení 

druhé příspěvkové organizace města (první je ZŠ), 

která by provoz těchto zařízení dále zajišťovala. Je 

zvažováno i propojení s Kulturním domem – kinem. 

Tzv. volnočasové aktivity by se tak dostaly pod jed-

nu samostatnou organizaci, což se mj. i z hlediska 

ekonomiky budoucího provozu jeví jako výhod-

né. Vzniklý subjekt bude disponovat mimořádnou 

nabídkou možností, aktivit a služeb. A město záro-

veň neztratí kontrolu nad jejich provozem a využí-

váním.

Že se jedná o situaci velmi složitou a náročnou je 

nepochybné. Teprve na konci tohoto snažení bude 

naplněn cíl první části projektu „Krásná Lípa – Cen-

trum Českého Švýcarska“ – zvýšení nabídky služeb 

pro občany a atraktivity města pro turisty a návštěv-

níky. A mimo jiné budeme mít nový dům na náměs-

tí, moderní sportovní areál, cyklostezku a dva opra-

vené domy, které nám padaly na hlavu – tělocvičnu 

a dům chovatelů.

.

 (Jan Kolář)Kyjovské údolí nabízí působivé skalní partie.

Zimní sezona ve 
sportovním areálu

 V plném proudu je zimní sezona ve Sportovním 

areálu Českého Švýcarska na Pražské ulici.

 V provozu je nafukovací hala se dvěma hřišti 

(tenis, badminton, volejbal, nohejbal, minikopaná, 

ringo atd.) a také nově zrekonstruovaná tělocvična 

(aerobic, volejbal, ringo, fl orbal, apod.)

 Z technických důvodů je většinou nezbyt-

ná osobní nebo telefonická objednávka prostor 

s dostatečným časovým předstihem, neboť např. 

nafukovací hala bývá zejména v odpoledních 

hodinách zcela zaplněna i dva týdny dopředu, ale 

poměrně „volno“ bývá např. v dopoledních hodi-

nách.

 Objednávky přijímají a informace podávají pra-

covníci sportovního areálu na tel. 608 522 871.

(jf )

CENÍK PRONÁJMU HŘIŠŤ

VE SPORTOVNÍM AREÁLU:

Nafukovací hala (1 hřiště) 
PO-PÁ 09:00 - 14:00….120 Kč/hod 
PO-PÁ 14:00 - 22:00….160 Kč/hod

SO, NE, SVÁTEK 09:00 - 22:00….160Kč/hod

Tělocvična
Po-ne….200Kč/hod

Tip na
„krásnolipský relax“
 Každé pondělí a čtvrtek si za 10 Kč můžete užít 

od 20:00 hodinku aerobicu s hudebním doprovo-

dem v krásnolipské tělocvičně. Na setkání se těší 

a informace podá trenérka Martina Skokanová, tel.  

732 316 881.

aerobic se v tělocvičně již zabydle

SSvvaazzeekk oobbccíí TToollšštteejjnn,,
AAggeennttuurraa rroozzvvoojjee TToollšštteejjnnsskkééhhoo

ppaannssttvvíí,, oo.. pp.. ss..
vvee ssppoolluupprrááccii ss

mm sstteemm KKrráássnnáá LLííppaa
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Kluci opět v akci!!! Jací? Fotbaloví!!!
 V pátek dne 2.2.2007 si opět změřili síly naši 

malí i větší fotbalisté s kluky z Dolního Podluží 

a s Varnsdorfem.

K prvnímu zápasu nastoupili opět ti nejmenší (5-7) 

a hráli proti Dolnímu Podluží. Kluci makali co jim síly 

stačily. První branku protihráčům kopl Tomáš Bureš, 

zanedlouho nám to soupeři vrátili a klukům se již 

další branku dát nepodařilo. Utkání Krásná Lípa 

– Dolní Podluží tak skončilo 1:1.

K druhému zápasu nastoupili naši starší (7-11) 

a postavili se proti Varnsdorfu. Po minulé tvrdé 

porážce byli kluci připraveni pořádně jim to natřít. 

A že bylo na co koukat!!!

Po několika minutách s naprostou přesností vypálil 

Ondra Lehoczki a padl 1. gól!!!!! Jásali jsme se a kři-

čeli na kluky: Lípa do toho!!!!! A jelo se dál. V obou 

zápasech byl tentokrát do brány postaven Olda 

Hladík, po několika vychytaných trefách ovšem 

nešťastně míč pustil a bylo vyrovnáno. 

To si však naši kluci nenechali líbit, opřeli se do boje 

ze všech sil a zanedlouho vypálil na branku Varn-

sdorfu Filip Kolář a byli jsme ve vedení 2:1. Kluci si 

své vedení dlouho drželi, ovšem těsně před koncem 

utkání jsme ještě jednu branku schytali a tak závě-

rečné skóre Krásná Lípa-Varnsdorf bylo 2:2.

Málem jsme tedy Varnsdorf porazili. Velkou zásluhu 

na tak viditelném zlepšení kluků mají samozřejmě 

jejich super trpěliví trenéři (Martin Rýsler, Kamil 

Hošek, Míla Smejkal a Fanda Holubek), mezi které 

nedávno přibyl i Vlasta Šmalcl, kteří jim věnují 3krát 

týdně svůj volný čas. Trénují každé pondělí, pátek 

a neděli. V neděli jsou pak ještě kluci rozděleni na 

starší a mladší. Z pohledu rodiče musím dodat, že 

jsem velice ráda, že nejsou naši kluci dospělákům 

lhostejní a proto jim všem touto cestou za nás rodi-

če Děkujeme!!!!            (M. Alferyová)

Krásnolipáci ovládli 
velkou cenu

hotelu Jef
 Již po šesté se v Doubicích u hotelu Jef běžel 

závod třináctidílného běžeckého seriálu o pohár 

Asokno, kterou tu pravidelně pořádá cyklistický 

klub DaBa Sedlčany. Velká cena hotelu Jef přilákala 

na start především závodníky ze Sedlčanska, pra-

videlnými účastníky jsou ovšem i děti z Dětského 

domova v Krásné Lípě, kteří jako první zasáhly do 

bojů v rámcových závodech na tratích od třiceti do 

tří set metrů. Nejrychlejšími běžci mladšími deseti 

let byli opět sourozenci Barbora a František Barto-

šovi a z těch, kteří již uvedenou hranici dovršili si 

nejlépe vedli Rudolf Jony a Jitka Jistotová. Loňské 

prvenství obhájila i dorostenka Simona Lošťáková 

na trati dlouhé 0,9 kilometrů.

(vik)

Maškaráda 
Tolštejnského 

panství
 I přes nepřízeň počasí a velmi skromnou sně-

hovou nadílku se přišlo pobavit bezmála 50 dětí na 

sjezdovku na Kopeckého kopci v Horním Podluží, 

kde se již po páté konala Maškaráda Tolštejnského 

panství, kterou organizovala Agentura rozvoje Tolš-

tejnského panství. Děti si zahrály si na ostrostřelce 

při trefování na cíl např. balonky, kroužky, měšcem, 

snažili se shodit co nejvíce kuželek, přitahovali boby 

na provaze, běhali s voskovým vejcem na lžíci a také 

jsme si je „vyzkoušeli z barev, čísel, písmen a pozná-

vání zvířat.avit 

Vyhodnoceno a odměněno bylo jediné vozítko, 

na kterém „ dorazili“ hasiči z Horního Podluží a pět 

nejhezčích masek, které porota vybírala z  jedenácti 

dostavených.

(Za ARTP, o.p.s. Jindra Koldová)

INFORMACE

Závod se koná za každého 
po así.
V p ípad  nedostatku sn hu je 
p ipraven náhradní program
- stav ní sn hulák
- sranda sjezd 
- pahorek smrti 
- sn žný had
Pro všechny bude p ipraven 

aj. 

informace:  412 383 113, 
tzkrasnybuk@centrum.cz

           DISCIPLÍNY

   1.          SÁ KOVÁNÍ

   2.           BOBOVÁNÍ 

   3.     JÍZDA NA EMKOLIV A 
            JÍZDA NA VOZÍTKU   
              VLASTNÍ VÝROBY 

(HODNOTÍ SE VTIPNOST  
                     A KRÁSA)

UU VVŠŠEECCHH DDIISSCCIIPPLLÍÍNN SSEE ZZÁÁVVOODDÍÍ
VVEE SSJJEEZZDDUU ZZ KKOOPPCCEE NNAA

RRYYCCHHLLOOSSTT..

eský svaz ochránc  p írody Tilia 
z Krásné Lípy 

vv ssoobboottuu 1100.. bb eezznnaa 22000077
vvee 1144 hhooddiinn
nnaa PPAAVVLLÁÁKKUU

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY 


