300

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč
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Péče o městské lesy
Něco málo přes 10 ha lesů vlastní město Krásná
Lípa. Není to plocha velká, ale i přesto si péče o les
žádá své. Péči o les řídí lesní hospodář Vladimír Novák a ve spolupráci s odborem technických služeb
jsou pak zajišťována konkrétní pěstební a další
opatření.
V průběhu minulého roku to byla těžba dřeva
v obecním lese v Zahradách, v jarních měsících
probíhalo naopak zalesňování dle schváleného

plánu. Vysazeno bylo 400 sazenic buku, zajištěna
bude i následná péče.
Výsadba byla provedena klienty Komunitního
centra ČŠ.
V zimě vytěžené dřevo je zpracováno na řezivo,
které bude použito na rekonstrukci střechy objektu
garáží u bývalého domu chovatelů, dnes rekonstruovaného na Centrum služeb.
J. Kolář

První štěpkovací víkend předčil očekávání
První ze dvou plánovaných štěpkovacích víkendů
se uskutečnil 13. a 14. dubna. Zájem občanů předčil
očekávání a i pro další termín je přijata řada objednávek a kapacita je naplněna.
Bezplatné zpracování odpadové dřevní hmoty zatím využilo více než 30 občanů. Bylo takto „vyrobe-

no“ cca 15 m3 dřevní štěpky, která se stane důležitou
součástí kompostu.
Vzhledem k úspěchu akce lze říci, že byla založena
nová tradice a v příštím roce město svým občanům
tuto službu opět nabídne.
J. Kolář

Krásnolipáci řekli, kde má město problémy
V pouliční anketě se včera obyvatelé Krásné Lípy vyjadřovali k tomu, co je nejvíce trápí nebo zajímá a co
by rádi do budoucna chtěli ve svém městě zlepšit.
Obyvatelé tak před stavitelům radnice vzkázali, aby se
těmito problémy začali vážně zabývat.
Veřejná anketa byla první z několika akcí, kterou se
Krásná Lípa připojila k mezinárodní iniciativě TIMUR.
„Zjištěná fakta významně úředníkům i obyvatelům
řeknou, co je pro město důležité a kde má problémy,“
vysvětlil koordinátor projektu Michael Pondělíček. Dodal, že vedení města tak dostane přehledné informace,
které pomohou předejít problémům, nebo je řešit dřív,
než přerostou přes hlavu.
Sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje ve městech je mezinárodní iniciativou do které
je zapojeno více než 150 evropských měst a 18 měst
v České republice. A většina ze zkoumaných indikátorů je společná všem, konkrétně jde například o hluk,
dopravu, bezpečnost, ovzduší, zeleň, služby. Některé
zkoumané ukazatele jsou ovšem zvolené tak, aby
vyhovovaly místním podmínkám a minimálně jeden
z těchto doplňkových indikátorů musí vybrat samotní
obyvatelé města.

Akci v Krásné Lípě organizuje ve spolupráci ČSOP Tilia, Městský úřad v Krásné Lípě, Ústav pro ekopolitiku
a Týmová iniciativa pro místní indikátory udržitelného
(vik)
rozvoje v rámci projektu Ústecko - živý region.

Příští číslo Vikýře vyjde
v úterý 15. května

Policie bude
mít k dispozici
„botičky“
Nejeden z krásnolipských řidičů zažil nepříjemné
situace, když například v Pražské ulici stála špatně
zaparkovaná vozidla a on se musel mnohdy doslova prokličkovat silnicí.
Je samozřejmostí, že v Krásné Lípě nemáme široké
bulváry, na kterých může parkovat automobil bez
obavy, že zatarasí cestu ostatním, máme bohužel
poměrně úzké silnice i ulice a vejít se na ně prostě
musíme všichni. Je také samozřejmostí, že ani vedení města, ani to místní policejní nechce zbytečně nikoho postihovat za nesmysly, ale je také nad slunce
jasné, že pokud zaparkuje řidič tak, že se například
na úzké kyjovské silničce u přehrady nevyhnou ani
autobus se sanitkou, není to jistě úplně v pořádku.
To samé platí bohužel o stání na chodnících ve
městě, ty slouží pro chodce a na takovou zátěž jsou
také koncipovány a v minulých letech také nákladně rekonstruovány. Proto jednoduše nelze přehlížet
soustavné porušování dopravních předpisů některými stále se opakujícími netolerantními řidiči.
Po několikaletém úsilí o nápravu špatného parkování v některých částech města schválila krásnolipská městská rada smlouvu, podle které město
zakoupí 2 ks tzv. botiček a bezplatně je zapůjčí krásnolipskému obvodnímu oddělení Policie ČR, které
bude následně i s jejich pomocí řešit zlepšení systému parkování na těch notoricky známých a stále
stejných místech.
Zakoupení a zapůjčení „botiček“ je také dalším
z kroků zlepšení spolupráce radnice s krásnolipskou
policií a součástí širší dohody o spolupráci obou organizací, o které budeme informovat čtenáře v příštím Vikýři.
Jan Fiala, místostarosta města

ZÁPIS DO
MATEŘSKÝCH ŠKOL
ul. Masarykova a ul. Smetanova

Zápis do obou mateřských škol se koná 15. a 16.
května 2007 od 10:00 do 15:00 hod.v Mateřské
škole ul. Masarykova. Přineste s sebou rodný list
dítěte a Váš občanský průkaz.
Mateřské školy nabízí: Příjemné prostředí,
zájmové kroužky, výlety, soutěže, besídky,
divadelní představení a mnoho jiných akcí.
Můžete se o tom přesvědčit na
DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. května 2007
od 10.00 do 15.00 hod.

Krásná Lípa – lepší místo pro život
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Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 7. 5. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 10. 5. 2007 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí
7.00 – 12.00 h 14.00 - 17.00 h
Úterý
7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Středa
7.00 – 12.00 h 14.00 – 17.00 h
Čtvrtek
7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Pátek
7.00 – 13.00 h
Sobota
v sudém týdnu 8.00 – 11.00 h
Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

Cena udělena
i Českému Švýcarsku

Prestižní ocenění za přínos ve vzdělávání v oblasti
udržitelného rozvoje ve středu 18. dubna přebrali
i zástupci obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Toto ocenění z 16. ročníku soutěže o Cenu
zdraví a bezpečného životního prostředí 2006 převzali z rukou tajemnice Národního klimatického programu ČR Taťány Míkové.
Cílem této prestižní soutěže, kterou vyhlašuje Business Leaders Forum, je ovlivnit ekologické myšlení ve
ﬁrmách, organizacích a dalších institucích. Nezávislá
komise v čele s profesorem Bedřichem Moldanem
z Centra pro ekologické otázky Univerzity Karlovy
ocenila projekt obecně prospěšné společnosti České
Švýcarsko za působení na přístupy a myšlení jednotlivců a ﬁrem směrem k udržitelnému rozvoji a ocenění předávali ministr Martin Bursík a doktorka Taťána
Míková.
„Ochrana přírodních a kulturních hodnot v rámci
podpory šetrného cestovního ruchu, navíc v kontextu přeshraniční spolupráce, jsou jednoznačné přínosy
aktivit obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko,“ řekl člen poroty Vladimír Machek. Radim Burkoň,
který cenu za OPS převzal řekl, že společnost může
České Švýcarsko úspěšně svými aktivitami rozvíjet
jen tehdy, pokud dokáže současně ochránit a vnímat
jeho přírodní a kulturní hodnoty, ať už to je jedinečná příroda národního parku nebo lidová architektura
podstávkových domů. „Ocenění od Business Leaders
Forum je pro nás povzbuzením, abychom i nadále
s našimi partnery na saské straně mířili tímto udržitelným směrem,“ sdělil po převzetí ceny.
Dana Štefánková, České Švýcarsko o. p. s.
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Vaše otázky pro EKOPORADNU
1. Čím jsou pro děti
nebezpečné hračky
z PVC?
Hračky z PVC (poznáme je podle označení
písmeny PVC nebo
číslicí 3 v trojúhelníku) mohou obsahovat
jedovaté látky ftaláty,
které mají nepříznivý
vliv na játra, ledviny,
plíce a přispívají ke
vzniku
neplodnosti.

www.ceskesvycarsko.cz

MIMO PROVOZ
Další semináře
v rámci Zelených
čtvrtků se uskuteční
na téma:
Ochutnávka s Fair
Trade
31. 5. 2007, 17 hodin,
Kulturní dům Rozkrok
Varnsdorf
Zeleň na zahradě i ve

Ftaláty se dostávají
městě
14. 6. 2007, 17 hodin,
do těla pokožkou při
Krásná Lípa – sraz před
kontaktu s hračkami
MěÚ
nebo sliznicemi při
jejich dumlání dětmi.
Ačkoliv se od letošního
ledna výrobky s vyšším
obsahem ftalátů nesmí
prodávat, stále se v obchodech objevují. Kvůli vysokému obsahu
těchto látek byl např.
od počátku letošního
roku zakázán prodej
pěti druhů kočárků
SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZDROJŮ EU
a jednoho přebalovaPROSTŘEDNICTVÍM NROS V RÁMCI
cího pultu. Protože při
PROGRAMU TRANSITION FACILITY
běžném nákupu nelze
odhadnout, zda výrobky pro děti z PVC neobsahují zdraví škodlivé látky,
je jedinou jistou obranou takové výrobky nenakupovat. (To platí i pro další výrobky, kde se měkčené
PVC používá, počátkem dubna byl zjištěný nadměrný obsah ftalátů v těsnění sedmi druhů termosek na
našem trhu.)
2. Můžete mi, prosím, jednoduše popsat, jak musí
od 1. 1. 2008 fungovat žumpa a jak septik ?
K 1. 1. 2008 zaniká povolení k odběru a vypouštění vod. V případě žumpy a septiku nemusíte nic
dělat, pokud:
- máte bezodtokovou žumpu, ze které odpadní voda
nikam neuniká a její obsah je pravidelně vyvážen do
čistírny odpadních vod. V takovém případě nepotřebujete žádné povolení k vypouštění odpadních vod
(pouze k žumpě je potřeba stavební povolení, pokud
ho nemáte, lze o něj zažádat i dodatečně.
- máte septik napojený na kanalizaci - také nepotřebujete povolení k vypouštění odpadních vod
(pouze stavební povolení k septiku).
3. Povolení k vypouštění odpadních vod potřebujete, když:
- vypouštíte vodu ze septiku trativodem do půdy
(na louku, na pole) nebo do potoka (pokud toto povolení nemáte, je třeba o něj do 1. 7. 2007 zažádat
na příslušném vodoprávním úřadě. Pro majitele
z Krásné Lípy to je odbor životního prostředí Rumburk).
Pokud máte povolení k vypouštění odpadních
vod, které začalo platit před 1. 1. 2002, je třeba
do 1. 7. 2007 zažádat o jeho prodloužení, protože
k 1. 1. 2008 zaniká jeho platnost.
Pokud máte povolení k vypouštění odpadních
vod, které začalo platit po 1. 1. 2002, nemusíte dělat
nic, toto povolení platí i po 1. 1. 2008.

Zelené čtvrtky

aneb Odpolední škola ekologie
� Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo
kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení
vodoprávního úřadu.
� Týká se zánik povolení k odběru a vypouštění vod od ledna
2008 i Vás nebo si nejste jisti?
Pak Vás srdečně zveme na naše čtvrteční setkání:

Co nám přináší novela vodního
zákona
Kdy: 3. května 2007, 17 hodin
Kde: Dům kultury Rumburk
Dozvíte se např.:
� Jak a kde lze odebírat povrchovou vodu?
� Kdy k odběru potřebuji povolení? Jak ho získat?
� Co se žumpami a septiky?
Se změnami ve vodním zákoně nás podrobně seznámí Ing.
Jiří Latislav z odboru životního prostředí z MěÚ Rumburk.

Domácnostem, které vypouštějí odpadní vody
bez povolení, hrozí pokuta do výše 50 000 Kč, podnikatelům až 10 milionů Kč.
Rádi zodpovíme i Vaše další dotazy. Volejte nebo
pište: 412 383 246, e-mail: ekoporadna@ceskesvycarsko.cz
Služby ekoporadny Vám nabízí České Švýcarsko
o.p.s Aktivity ekoporadny jsou spoluﬁnancovány
Evropskou unií prostřednictvím NROS v rámci programu Transition Facility.

České Švýcarsko o.p.s.
hledá kolegu/kolegyni na pozici účetní-personalista. Pracovní náplní na této pozici je kompletní
vedení účetnictví a výkaznictví projektu „Komunitní centrum Českého Švýcarska“ podpořeného
ze Strukturální fondů EU v rámci Iniciativy Společenství EQUAL.
Požadujeme: min. SŠ vzdělání ekonomického
směru, 2 roky praxe, znalost účetnictví neziskové
organizace a mzdové agendy, uživatelskou jistotu
v prostředí MS Oﬃce
Očekáváme: spolehlivost, pečlivost, komunikativnost.
Nabízíme: pestrou pracovní náplň v mladém, dynamickém a úspěšném týmu, motivující ﬁnanční
ohodnocení.
Strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do
15. 5. 2007 na adresu:
romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz
Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz nebo
na telefonu 412 383 000.
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Různé

Pozvánky

Upozornění

Pondělí 30. 4. 2007 a pondělí 7. 5. 2007 jsou na základní škole v Krásné Lípě dny bez výuky.

Upozornění

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ. Krásnolipské mateřské školy zvou všechny na výtvarnou výstavu prací
a výrobků ze stavebnic dětí. Výstava bude přístupná
ve dnech 2. – 3. května v prostorách výtvarné dílny
v budově základní školy a přístupná pro veřejnost
bude od 11.00 do 15.30. Vstupné dobrovolné.

Od 5. 5. 2007 začíná ordinovat ve dvoře Technických
služeb Krásná Lípa veterinární lékař, vždy v sobotu od
15 do 16 hodin.

Výzva
V sobotu 9. června se bude v Krásné Lípě konat
tradiční krásnolipský Staročeský jarmark, ke kterému neodmyslitelně patří soutěž o nejchutnější bábovku jarmarku. Proto se již nyní vyzývají všechny
hospodyňky aby se připravili na pečení bábovek,
se sladkými výrobky samozřejmě budou vítání
i muži. Všichni účastníci soutěže a jejich bábovky
budou oceněni.

Nenechme se zahanbit
Nenechme se zahanbit okolními městy jako v minulých letech a vyražme v co největším počtu na kolech do Rumburka, kde se v sobotu 5. května od 13.00
hodin koná tradiční setkání cykloturistů – amatérů z obou stran hranice. Na Dobrovského náměstí nás
čeká vlídné přijetí, suvenýr na památku, živá hudba,
občerstvení a zábava. Tato hvězdicová jízda se koná
již po osmé, Krásná Lípa se stala cílem dvakrát a vždy
bylo na našem náměstí plno. Sraz všech účastníků je
ve 11.50 hodin pod lípou na náměstí, odkud volnou
jízdou ve 12.00 vyjedeme. Vítáni jsou všichni od šesti
let do devadesáti.
Milan Sudek

Žádáme
organizace
i dobrovolníky

KLADENÍ VĚNCŮ. Ve čtvrtek 3. května od 15.00 se
budou na krásnolipském hřbitově pokládat věnce
u příležitosti vzpomínky na padlé v obou světových
válkách. S krátkým programem vystoupí pěvecký
sbor Lipka.
DEN MATEK. Město Krásná Lípa zve v neděli 13.
května do svého kulturního domu všechny krásnolipské maminky na oslavy Dne matek. V tento den
pro ně připravilo kulturní program s oblíbeným
houslistou Františkem Lamačem, který jim zahraje
světové a české hudební evergreeny.
LOUTKOVÉ DIVADLO.
www.ceskesvycarsko.cz
Krysař – tak se jmenuje
loutkové představení
pro dospělé, se kterým
se v úterý 29. května
v krásnolipském kulturním domě představí
divadelní soubor z DolProgram
ní Poustevny. Vstupné:
děti a senioři 10,- Kč,
Po trase shlédnete zajímavé cíle
dospělí 30,- Kč.
�eského a Saského �v�carska.
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚV�cíli na Belvederu se
VU. Správa CHKO Lužiczú�astníte kulturní akce u
ké hory si Vás v sobotu
p�íle�itosti Evropského dne
park�.
5. 5. dovoluje pozvat na

Žádáme organizace, ale i ostatní obyvatele
o pomoc při realizaci Pohádkového lesa, který
se bude konat 9. června 2007. Potřebujeme
vytvořit pohádkové bytosti na jednotlivá stanoviště. Zájemci se mohou hlásit na Městském
úřadu u pí Božen y Koubské. Za pomoc organizátoři akce děkují.

Bredovský letohrádek u zámku Lemberk v Jablonném v Podještědí na Vítání ptačího zpěvu a vernisáž
výstavy výtvarných prací. Program: 7-10 hod. celosvětově pořádaná akce poslouchání ptáků za rozbřesku, s povídáním o jejich životě a hrami pro děti,
pro zájemce spojená s ornitologickou vycházkou,
10-12 hod. vernisáž výstavy výtvarných prací žáků
základních škol.
SEVERNÍ STOPA. V sobotu 12. května pořádá Klub
českých tuistů z Dolní Poustevny pořádá již 31. ročník
turistického pochodu Severní stopou. Start pochodu
je od 7.30 od turistické chaty za hřištěm v Dolní Poustevně a jsou připraveny trasy od 3 do 40 km. Největší
turistickou atrakcí letošní STOPY bude návštěva skalních hrádků Arnstein a Kleinstein v Německu. Další novinkou letošní STOPY je možnost absolvovat nejkratší
cestu na Tanečnici Sebnitzským lesem, kolem Taufsteinu (Křticí kámen) a mimořádně otevřeným hraničním
přechodem. Cíl pochodu bude jako každoročně na
ČTVERCI v Dolní Poustevně. Každý účastník obdrží barevný pamětní list a upomínkový suvenýr z keramiky.
Asi ve 12 hod. vystoupí s krátkým koncertem kapela
Big Band, celý den budou hrát country kapely Srdíčko
a Wyrton. Podrobnější informace o trasách naleznete
v propozicích SEVERNÍ STOPY 2007. Propozice jsou
též zveřejněny na www.severnistopou.cz. Informace,
propozice obdržíte též přes e-mail: leksa@centroﬂor.
cz. Telefon: 412 315 903, mobil: 602 126 390.
EVROPSKÝ DEN PARKŮ. V sobotu 26. 5. Vás obecně
prospěšná společnost zve na Evropský den parků na
Vyhlídce Belveder – Labská stráň, kde připravili netradiční víkendový program, v němž jsou zahrnuty
vzdělávací, informační, turistické, sportovní, poznávací i umělecké zážitky, rozložené od pátku do neděle.

Obecn� prosp��ná spole�nost �eské �v�carsko
zve v�echny sportovní p�átele
u p�íle�itosti Evropského dne park�

na cyklotúru �eskosask�m
�v�carskem
v sobotu 26. kv�tna 2007

Odjezd autobusu (i s�koly) zp�t
do Krásné Lípy po ukon�ení
programu ve 22 hod.
A g e n t u r a r o z v o j e To l š t e j n s k é h o p a n s t v í , o . p . s .
Jiřetín pod Jedlovou
pořádá

Trasa:
Krásná Lípa – Kyjovské údolí – Hinterhermsdorf – údolí K�inice –
Bad Schandau – H�ensko – Belveder
Délka 55 km, v�záv�ru náro�né stoupání z�H�enska do Janova,
jinak pohodlné.
.
Start: Krásná Lípa, informa�ní st�edisko v�7:30 hod.
Návrat: autobusem Krásná Lípa v�cca 23 hod.

3. ročník dětské výtvarné soutěže

O Tolštejnskou karamelu
tentokrát na téma

Cena pouze 99,- K� pro osobu díky podpo�e ESF,
v�cen� zahrnuto: pr�vodce, doprava autobusem zp�t do Krásné
Lípy dle popisu.

BÍLÁ PANÍ NA TOLŠTEJNĚ
Námětem pro vaše obrázky je tolštejnská Bílá paní, která každou noc obchází letité hradby hradu
a čeká na vysvobození. Vysvobodit ji však může jen člověk spravedlivý, který nikomu neubližuje a hlavně
musí přát druhým více než sobě. Odměnou mu pak bude nález pověstného tolštejnského pokladu.

TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA
EVROPSK�M SOCIÁLNÍM FONDEM

Své obrázky však musíte doručit loupežníku Vildovi, který na ně bude

A STÁTNÍM ROZPO�TEM �ESKÉ REPUBLIKY

čekat v pátek 18. května od 18.30 do 19.00 hodin

V�cen� není zahrnuto ob�erstvení, doporu�ujeme
cca 5 -10�EUR (v�letní restaurace v�Sasku).

na vrcholu Křížové hory v Jiřetíně pod Jedlovou.
Z vašich obrázků uspořádá Vilda lesní výstavku, všechny odmění a nejlepší vyhlásí následující den
při Tolštejnských slavnostech.
Hodnocení proběhne ve třech kategoriích:

I.
II.
III.

předškolní
1.–4. třída
5.–9. třída

rázky!

s
Těším

e ob
s a vaš
e na vá

Vilda

Informace, p�ihlá�ky, platba:
v�Informa�ním st�edisku
�eského �v�carska
v�Krásné Líp� na nám�stí
do 25. 5. 2006
Otevírací doba:
denn� 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00

Kontakt:
Informa�ní st�edisko
�eského �v�carska
K�inické nám�stí 5
407 46 Krásná Lípa
Tel.: 412�383�413
informace@ceskesvycarsko.cz
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Tip na výlet s využitím veřejné dopravy
V minulém čísle Vikýře jsme se na rozhraní Hel
a Kyjova rozloučili s Köglerovou stezkou a slíbili
jsme se si, že se na její pokračování vydáme v tomto
vydání.
Do Kyjova dorazíme v jednom z květnových víkendů chvíli po dvanácté linkovým autobusem,
který startuje sedm dní v týdnu z krásnolipského
náměstí okolo oběda.
Köglerova stezka se v Kyjově napojuje na původní
skalní kyjovskou stezku, která začíná u bývalé kyjovské školy, po metr široké cestě mezi ploty míjí
romantický hřbitůvek i s památníkem kyjovských
mužů, padlých v první světové válce a pokračuje
překrásnou krajinou, plnou mechu, kapradí, borovic
i pískovcových skal a kamenných vyhlídek.
Cestu nám zpříjemní interaktivní dotyková část,
kamenné i dřevěné schůdky, lavičky, odpočívadla
i pohledy na mohutné a tajemné skalní útvary s takovými názvy, jakými jsou např. Pekelná brána, Kočka a pes, Lví doupě nebo Skalní bratři.

Skalní stezkou, z níž vidíme asfaltovou silničku
vedoucí až na česko-německé hranice, dojdeme na
skalní ostroh, na němž bylo vybudováno pravděpodobně ve druhé polovině 13 století podle jedněch
prospektorské sídlo, podle druhých středověký
hrádek. Ať tak nebo onak, dnes je to pro 99 % lidí
Kyjovský hrad.
Po pokochání se výhledy a dobrodružném sestupu úzkou skalní průrvou na dno Kyjovského údolí
nám zrekonstruovaná Köglerova stezka nabídne
návštěvu skalního útvaru, zvaného Vinný sklep
a cestou zpět na okraj Kyjova se dozvíme další informace, např. o světě říčky Křinice nebo o osudu
mlynářského chasníka Pumphuta, působícího ve
zdejším Dixově mlýně, v němž byla také dle starých
pověstí krutým způsobem ztrestána kuchařka, zradivší obránce kyjovského hradu.
Tady okolo třetí hodiny odpolední opustíme Köglerova stezku, abychom se k jejímu pokračování
vrátili opět příště.

Poděkování

ŘÁDKY Z KRONIKY
– pokračování z čísla 299

1651

Skončila éra luteránů. Všichni,
kteří odmítli nastoupit na katolickou víru, museli opustit českou zemi na základě
dekretu císaře Ferdinanda II.

1660

1739

Byly zřízeny první cechy punčochářské a další řemeslné cechy.
Zvláštností byl takzvaný sedmicech, složený ze
sedmi různých řemeslníků se sídlem v Krásné
Lípě.

Při opravě věže, kterou Švédové
zničili střelbou, byl nalezen pergamen, který byl od deště zničen a mnohé, velmi
vzácné záznamy nebyly čitelné.

Byl postaven na místě
starého kostela nový
kostel, celý z kamene a cihel, za 11 tis. zlatých.

1669

Zádušní kniha, která byla celých
100 let založena a ukryta, byla

1756

1704
1713
1731

a 1708 - saské a švédské tlupy
znovu táhly přes Krásnou Lípu.

1757

navrácena.

Bylo založeno prvních 7 bělidel
v Krásné Lípě.

Na základě silného rozvoje domáckého průmyslu povýšil císař
Karel VI ves Krásnou Lípu na městys a o 2 roky
později obdařil dekretem, v němž povolil týdenní trhy na plátno a dobytek. Do Krásné Lípy přibylo mnoho řemeslníků, domů bylo celkem 194
a obyvatel 1258. Anglický inženýr jménem Barnes
založil první manufakturu na místě, kde je dnes
poštovní úřad.

1735

Usadil se v Krásné Lípě první lékař Fr. Zillich a postavil dům na
náměstí (nynější muzeum).

Nejsme tu autem, takže si můžeme v místní hospůdce dát všechno, co chceme a před půl pátou
nasednout opět do autobusu, který nás za deset
minut dopraví zpět do Krásné Lípy.
(jf)

Město Krásná Lípa děkuje panu Antonínu Spurnému a jeho ﬁrmě za bezplatné zapůjčení těžké
stavební techniky pro úpravu deponie výkopové
zeminy na bývalé městské skládce a za odprodej
zametacího vozidla za symbolickou cenu 1 Kč.
J. Kolář

1754-58

Procházely Krásnou Lípou velké
oddíly rakouských vojsk pod vedením maršála Browna.
20. 7. přitáhli Prusové s vévodou
Bevernem a princem Wilhemem
směrem od Chřibské. Když vypálili celou novou
ves a vyplenili Krásnou Lípu, škoda činila na 100
tisíc zlatých. Dne 21. 7. odpoledne vraceli se zpět
a odtáhli přes Studánku do Saska.

1770

Podle dekretu císařovny Marie
Terezie nastalo první číslování
všech domů, celkem jich bylo 313.

1771

Byla neúroda, celý kraj zasáhla
velká nouze a hlad.

Pokračování příště...

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.

UPOZORNĚNÍ
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa vyzývá občany a rekreanty k dodatečné úhradě poplatku ze
psů, pronájmu z pozemků, ročních plateb poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Krásná
Lípa (dále jen poplatek za odpad) se splatností
31. 3. 2007.
Způsob platby buď v hotovosti v pokladně
MěÚ Krásná Lípa, pokladní hodiny:
Po, St 8.00-11.30 12.00-17.00
Út, Čt 8.00-11.30 12.00-14.30
Pá
8.00-11.30
nebo bezhotovostně na účet města Krásná
Lípa:
1) ČSOB, a. s. 109634816/0300 pro zasílání poplatku za odpad.
2) Poštovní spořitelna, a. s., 193582042/0300
pro zasílání poplatku ze psů, platby za pronájem pozemků.
Pro identiﬁkaci platby je zapotřebí vyplnit přidělený variabilní symbol, který je uveden na
platebním výměru, popř. ve smlouvě.
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Vandalové nešetří ani národní park

Jednatřicet dobrovolníků, dvaašedesát rukou
ochotných pomoci. A stejně jako na podzim loňského roku, i letos to byly ruce školáků z Uherského
Brodu. Tentokrát se ovšem vydali přímo do Národního parku České Švýcarsko, konkrétně pak do Kyjovského údolí, kde čistili koryto říčky Křinice. A kdo
by si myslet, že tam moc smetí nebude, asi by se
divil. Divili se i organizátoři úklidu z Českého svazu
ochránců přírody Tilia a mladí Moraváci.
Na jarní úklid říčky Křinice totiž uherskobrodští
školáci nejprve vyrazili s pěti pytli. Jaké však bylo
jejich překvapení, když se po několika stech metrech museli vrátit pro pytle další. A některé vylovené kousky se ani do čtyřicetilitrového pytle nevešly.
Z koryta Křinice totiž vylovili i sedmdesátikilovou
pneumatiku z nákladního auta.
(vik)

K oslavám svátku Země se připojili i v Krásné Lípě
Pestrými aktivitami, nevšedními hrami, soutěžemi a výtvarnými dílnami všichni ti, kteří v sobotu
odpoledne přišli na Terénní ekologickou základnu
Buk popřáli Zemi k jejímu svátku. Slunné počasí
na Terénní ekologickou základnu Buk, kde se akce
odehrávala, přilákalo asi tři sta dětí a jejich rodičů. Kromě účasti v soutěžích se děti i jejich rodiče
mohly pobavit i u loutkového představení Dlouhý,
Široký a Bystrozraký. To do Krásné Lípy přivezli herci z pražského divadla Minor. Se svými aktivitami
a ekologickými výrobky se v krásném Buku prezentovala i ekoporadna Českého Švýcarska o.p.s

a krásnolipské Komunitní centrum. Dílnou, kde si
děti mohly vyrobit ozdobu ze sena připravili lidé
z německého Neukirchu.
Dětskou pozornost upoutali i dravci ze záchranné stanice při Střední lesnické škole ve Šluknově
a hlavně koníci, na kterých je povozil krásnolipský
zemědělec Petr Dastych. Rodiče pak mohli ochutnat kozí sýry z ekofarmy Žofín z Horního Podluží.
Tradiční oslavy Dne Země připravili členové ČSOP
Tilia za pomoci obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.
(vik)

Odpoledne
pro ženy

předsedou a odpoledne zároveň moderátorem
M. Vaisem si pro návštěvnice kulturního domu připravili nejrůznější „lákadla“.
Módní přehlídku předvedla skupina modelek pod
vedením paní Malíkové z Varnsdorfu, dětské vystoupení tanečního kroužku vedla Eliška Brabníková,
dospělé břišní tanečnice představila J. Marková,
která v kulturním domě cvičí každé úterý, vybranou
adeptku ženské krásy nalíčila kosmetička K. Nedbálková, připraveny byly také ukázky vázání sušin, které
předvedla lektorka krásnolipského Komunitního
centra paní Pokorná a nechyběla ani gogo show
(jf)
v podání tanečníka, jenž si říkal Johny.

V neděli 15. 4. se od 14:00 v krásnolipském kulturním domě uskutečnilo každoroční nedělní odpoledne pro ženy, na kterém všechny dámy čekal bohatý
program. Již čtvrtého ročníku této akce se zúčastnilo přes 40 krásnolipských slečen i paní. Pořadatelé
z kulturní komise města Krásná Lípa v čele s jejím

Beruška má nový kabát

Třetí dubnový víkend ožilo mateřské centrum
Beruška Krásná Lípa zvláštním ruchem. Byl jiný než
obvykle, protože nepocházel od dětí, jak je tu pravidelně 2x týdně zvykem, ale od samých dospěláků,
kteří se rozhodli prostředí Berušky těm nejmenším
vylepšit vymalováním.
Činnost zahájil již v průběhu týdne Mirek Kaštánek, který zlikvidoval mapy vzniklé zatékáním
před opravou děr ve střeše. V pátek tedy mohla
nastoupit škrábací, mycí a čistící četa v čele s Milanem Procházkou. Po celou dobu pilně dělila úkoly
a pomáhala Iva Kaštánková, které vydatně pomáhali: Helena Pavlíčková (přemohla strach a perfektně
pracovala i ve výškách), Míla Ptáčníková (takový náš
Ferda mravenec, práce všeho druhu), Lada Hrnečková s vydatným pomocníkem Lukáškem, Dáša a Mirek Řebíčkovi (jen oni objevili, že nočník je užitečný
i jako nádoba na barvu), Světla Sedláčková s Pepíčkem, který vybílil, co se dalo, a tatínkem, který bílil
takovou rychlostí, že se za ním téměř prášilo. Pomocnice Markéta Boháčová byla odbornice na míchání barev. Po všech těchto malířích přišla na řadu

úklidová četa ve složení Markéta Suchá a Bohunka
Urbanová. Na závěr Pavla Goldbergová a Dana Caklová vzaly jemnější nástroje a celý prostor vyzdobily skvělými obrázky,
takže se můžete objevit u moře s majákem,
u venkovského stavení
a vzápětí na louce plné
krásných kytiček, které
vytvořily děti samy otiskem svých ručiček.
Všem výše zmíněným
pomocníkům
patří
obrovský dík za skvěle
vykonanou práci. Děkujeme také jejich rodinám za zajištění chodu
domácností po dobu
malování,
Komunitnímu centru Českého
Švýcarska za zapůjčení
náčiní a poskytnutí ba-

rev a v neposlední řadě děkujeme také paní ředitelce školy za vstřícnou spolupráci.
Na dílo, které spoluprací vzniklo, se můžete se
svými ratolestmi přijít podívat v otevíracích hodinách mateřského centra Beruška, což je v úterý 9-12
a v pátek 9-11 hod.
Lada Hrnečková
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Naše výstava aneb Vítáme jaro ve světě
V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna jste měli
možnost navštívit unikátní výstavu v budově základní školy. Výstava se konala v rámci projektu
Informačně-vzdělávací systém v CHÚ Českého Švýcarska, který je podpořen z Evropského sociálního
fondu. Hlavním partnerem projektu je OPS České
Švýcarsko. Návštěvnost za oba dny nebyla malá,
přišlo se k nám podívat 60 dospělých a 308 dětí.
Výstava byla uspořádána dětmi ze základní školy,
které touto formou prezentovaly Kanadu, Jihoafrickou republiku, Austrálii, Velkou Británii, Bulharsko,
Peru, Mongolsko a Indii. Pokud jste si tuto možnost
nechali ujít, věřte, že jste o hodně přišli. Nezoufejte
však a podívejte se na naše webové stránky: www.
zs.krasnalipa.indos.cz, kde si můžete celou výstavu
v klidu prohlédnout.
Lucie Hanková

Odprodej majetku m�sta

Dne 9.kv�tna 2007 se ve staré zbrojnici v Nemocn
m�sta Krásná Lípa /viz seznam/.
Prodej bude probíhat od 10-11hod. a od 15-16 hod
prodejní cena 150,--

1

prodejní cena 50,--

1

Sk�í� policová s podnoží

prodejní cena 50,--

1

Sk�í� policová s podnoží

prodejní cena 50,--

1

Knihovna Jablonné

prodejní cena 50,--

1

Knihovna Jablonné

prodejní cena 50,--

1

Knihovna Jablonné

prodejní cena 50,--

1

Knihovna Jablonné

prodejní cena 50,--

1

Knihovna Jablonné

prodejní cena 50,--

1

K�eslo tmavé-Panama

prodejní cena 50,--

1

K�eslo tmavé-Panama

prodejní cena 50,--

1

K�eslo tmavé-Panama

prodejní cena 50,--

1

K�eslo tmavé-Panama

prodejní cena 50,--

1

Stolek pod psací stroj

prodejní cena 50,--

1

Stolek pod psací stroj

prodejní cena 50,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

Sk�í� Koryna
Sk�í� policová s podnoží

Úsměvy z mateřské školy
- Chlapec si odře ruku, učitelka mu ji ošetří dezinfekcí a zeptá se ho, jestli už to nepálí, chlapec odpoví,
že ne, že mu maminka doma ošetřovala ruku taky DEFENCÍ!!! (dezinfekcí).
- Kluci si ve třídě povídají o tom, kdo čím bude, jeden chlapec řekne, že chce být fotbalistou, nato
zareaguje holčička a řekne: Já budu jednou FOTBALKA!!! (fotbalistka).
- Při rozhovoru, co je v automobilu hodně důležité chlapec zvedne ruku a odpoví: Klíčky, volant a PENÁL!!! (pedál).
- Učitelka děti učí novou básničku o švadlence. Děti se učí různá povolání. Na otázku, jak se nazývá
povolání, kde paní šije, chlapec dosti pohotově odpoví: ŠIJAČKA!!!
- Chlapec si hraje na zahradě s klacíky. Postaví jakousi stavbu, přijde k učitelce a povídá: Pani učitelko,
pojďte se podívat, JAK MI STOJÍ!!!
- Chlapec sjíždí klouzačku a dostane ránu, zděsí se, zamyslí se, odborně se podívá a řekne: Já mám
STATISTICKOU elektriku!!!

Recitační
soutěž
zaplnila kino
V úterý 17. dubna se v našem kulturním domě konala recitační soutěž. Tu v rámci Týdne Země pořádala základní škola a vedle svých dětí do ní přizvala
i děti z obou mateřských školek. Celou soutěží provázel pan učitel Miroslav Brábník.
Za školku ve Smetanově ulici vystupovaly Kristýnka Košatová s písničkou Brouček, Vlastík Šmalcl
s básničkou Zajíček, Péťa Dobišar s písničkou Dešťové kapičky, Barunka Bartošová s básničkou Pampeliška a Pepík Čapek s písničkou Holka modrooká.
Ráda bych dětem za jejich krásné vystoupení poděkovala, byly moc šikovné a udělaly nám všem učitelkám velikou radost.
Za MŠ Smetanova M. Alferyová

Odprodej majetku m�sta

Odprodej majetku města

Dne 9.kv�tna 2007 se ve staré zbrojnici v Nemocni�ní ulici bude konat odprodej starého,
K�eslo
�aloun�né
prodejní
cena 20,--nepotřeb1
Dne 9. května
2007
se ve/viz
staréseznam/.
zbrojnici v Nemocniční
ulici
budesv�tlé
konat odprodej
starého,
m�sta
Krásná
Lípa
ného majetku města Krásná Lípa (viz seznam). Prodej K�eslo
bude�aloun�né
probíhat
hodin
a od 15 do
cena 20,-1 16
Prodej bude probíhat od 10-11hod. a od 15-16
hod..sv�tléod 10 do 11prodejní
hodin.

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

prodejní cena 150,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

prodejní cena 50,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

Sk�í� policová s podnoží

prodejní cena 50,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

Sk�í� policová s podnoží

prodejní cena 50,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

Knihovna Jablonné

prodejní cena 50,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

prodejní cena 20,--

1

Sk�í� Koryna
Sk�í� policová s podnoží

Knihovna Jablonné

prodejní cena 50,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

Knihovna Jablonné

prodejní cena 50,--

1

Knihovna záv�sná

prodejní cena 50,--

1

Knihovna záv�sná

prodejní cena 50,--

1

Katedra AVT II

prodejní cena 50,--

1

Knihovna Jablonné

prodejní cena 50,--

1

Knihovna Jablonné

prodejní cena 50,--

1

K�eslo tmavé-Panama

prodejní cena 50,--

1

K�eslo tmavé-Panama

prodejní cena 50,--

1

K�eslo tmavé-Panama

prodejní cena 50,--

1

K�eslo tmavé-Panama

prodejní cena 50,--

1

Stolek pod psací stroj

prodejní cena 50,--

1

Stolek pod psací stroj

prodejní cena 50,--

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 50,--

1

Sk�í� Koryna

prodejní cena 100,--

1

D�tská židle

prodejní cena 10,--

8

D�tská židle

prodejní cena 10,--

9

D�tská židle

prodejní cena 10,--

9

D�tský st�l

prodejní cena 10,--

1

7

D�tský st�l

prodejní cena 10,--

2

prodejní cena 20,--

1

Jídelní st�l

prodejní cena 10,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

U�itelská židle

prodejní cena 10,--

3

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

Kovová sk�í�

prodejní cena 10,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

�ást obývací st�ny

prodejní cena 10,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

K�eslo �aloun�né sv�tlé

prodejní cena 20,--

1

Katedra AVT II
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Ukončení vzdělávacích modulů Komunitní
v Komunitním centru
centrum
otevírá nové
pracovněvzdělávací
Komunitní centrum představuje moduly
své rekvaliﬁkační kurzy

Komunitní centrum Českého Švýcarska v Krásné
Lípě, ve spolupráci s Úřadem práce Děčín v Rumburku, ukončuje roční rekvaliﬁkační kurzy v těchto čtyřech vzdělávacích modulech: kultura a cestovní ruch,
sportovní zařízení, sociální asistence a volnočasové
aktivity.
Cílem projektu je pomoci skupinám znevýhodněným na trhu práce odstranit diskriminaci a zajistit jim
rovný přístup na otevřený trh. Proto jsou rekvaliﬁkač-

Rozhodli jsme se čtenářům Vikýře postupně představit obsahy všech devíti dlouhodobých rekvaliﬁkačních kurzů, které pořádá Komunitní centrum
Českého Švýcarska. Jako první představíme kurz
Stavební práce – pomocník. Během tohoto kurzu se
klienti v teorii i praxi naučí vykonávat základní zednické a stavební práce. Získají praxi při betonování, zdění, omítání a při výrobě různých druhů malt
a betonů. Naučí se manipulovat se stavebním materiálem. Absolvent kurzu bude umět provádět zemní

ní moduly postaveny tak, aby znalosti získané při teoretické výuce byly ihned upevněny při dlouhodobé
odborné praxi. Nabyté vědomosti byly u klientů prověřeny při závěrečných praktických a teoretických
zkouškách. Všech 15 klientů splnilo podmínky pro
udělení osvědčení. Rekvaliﬁkační osvědčení klienti
Komunitního centra převezmou z rukou místostarosty města Krásná Lípa Jana Fialy ve středu 2. 5.
2007 od 9.30 hod. v kulturním domě v Krásné Lípě.

a výkopové práce, různé úpravy terénu a pomocné
zeměměřičské práce. Zároveň získá dovednosti při
montáži, demontáži a údržbě různých druhů lešení.
Práci absolventů prvního kola rekvaliﬁkace můžete
vidět v areálu technických služeb, kde se v rámci výkonu praxe podíleli na stavbě garáže. Projekt
komunitního centra je spoluﬁnancován evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem.
Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání

Hodnocení
klientů
Komunitního
centra
Klienti dlouhodobých rekvaliﬁkačních kurzů měli
během roku možnost se celkem třikrát vyjádřit
k průběhu a kvalitě kurzů. Z hodnocení vyplývá, že
s postupujícím časem klienti hodnotili pozitvněji jak
praktickou, tak teoretickou část výuky. V průběhu
kurzů klienti začali i více využívat služeb asistentky
Agentury Pondělí. Na počátku kurzu službu využilo
pouze 9 klientů a 17 ji nevyužilo, zato v třetím dotazníku pomoc od asistentky využilo již 17 klientů
a pouze 3 ji nevyužili. Zajímavý byl i vývoj hodnocení přínosu projektu Komunitního centra pro obyvatele regionu. V hodnocení z července 2006 vyplývá,
že si polovina klientů myslí, že projekt Komunitního centra není pro region přínosem. Naproti tomu
z hodnocení z března 2007 vyplývá, že 95 % klientů
pracovně-vzdělávacích modulů vidí působení Komunitního centra pro region jako přínosné. Tento
projekt je spoluﬁnancován evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání

Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání

TRUHLÁŘSTVÍ

Komunitní centrum otevírá nové pracovn�-vzd�lávací modul�
Komunitní centrum �eského �v�carska v� Krásné Líp� za podpory Ú�adu práce D��ín
v�Rumburku, otevírá od 3.5. 2007 nové kolo ro�ních rekvalifika�ních kurz�. Spu�t�ny budou
následující pracovn�-vzd�lávací moduly: kultura a cestovní ruch, sportovní za�ízení, sociální
asistence a volno�asové aktivity. Vzd�lávání je zam��eno na skupiny znev�hodn�né na trhu
práce a sna�í se t�mto skupinám pomoci odstranit diskriminaci a zajistit jim rovn� p�ístup na
Začátky představení festivalu vždy
trh práce. Inovací v�t�chto kurzech je to, �e klienti mají mo�nost si v�dlouhodobé praxi, pod
to co
se nau�í
v�teorii. Komunitní centrum nabídlo obcím a
odborn�m vedením vyzkou�etod
18.00
hod.
organizacím ze �luknovského v�b��ku mo�nost umístit do sv�ch za�ízení klienty evidované
pátek
5.
NA
SEVER
práce.4.V�sou�asné
dob�
se do
projektuSEVEROZÁPADNÍ
zapojili m�sta Varnsdorf a �luknov, která ve
na ú�adu
sv�ch
za�ízeních z�ídila
tréninková50,místaKč
a do pracovn�-vzd�lávacích modul� se tak mohou
LINKOU
Vstupné
zapojit i nezam�stnaní z�t�chto m�st.
Špionážní
thriller,
kde je obviněn muž ze zlo�ebí�ek, mana�er
vzd�lávání.)
(Miroslav

PROJEKT 100 – ﬁlmový festival
v KINĚ Krásná Lípa

Ondřej Zan

Nábytek na míru – kuchyňské linky
se spotřebiči
– vestavěné skříně
– dětské pokoje
– kancelářský nábytek

činu, který nespáchal, a musí prokazovat svoji
nevinu. 136 min. Ml. přístupno.

2. Polské armády 186/54
408 01 Rumburk
Cigi
caga,
hej,
hej
–
fotbal!!
mobil: 774 199 738
tel./fax: 412 331 537
sobota 5. 5. PAT GARRETT A BILLY THE KID
Jarní kolo satelitních turnaj� mlad�ích �ák� ji� bylo zahájeno v sobotu 14.4. ve Velkém
IČO: 719 36 670
�enov�
a hned t�den
to mu�stvo hostovalo v Dolní Poustevn�.
Vstupné
50,-naKč
Soupe�em jim byla jako minul� rok tato dru�stva: Varnsdorf, Ji�íkov, Ch�ibská, D.
e-mail: truhlarstvi.rbk@seznam.cz
Drsně
lyrická
podívaná
o krachu
mužného přáPoustevna
„A“,
D. Poustevna
„B“, �luknov
a Velk� �enov.
�enov� takto vypadal
pr�b�h
zápasu: světa.
Branku dal:
Velkém
www.truhlarstvi-zan.vyrobce.cz
telství,Veale
i o soumraku
celého
jednoho
Kr. Lípa-Ji�íkov
1:0
Fanda Holubek
115 min.
od 15 let. Milan Pe�ír
+
�enovMl. přístupno
1:0
Kr. Lípa-V.
Kr. Lípa-Ch�ibská
1:1
Filip Kolá�
Prodej na splátky
2:0
Mat�j Pavlí�ek
Kr. Lípa-�luknov
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neděle 6. 5.
MECHANICKÝ POMERANČ
Vstupné 50,- Kč
Kontroverzní ﬁlm, jenž ztělesňuje člověka, který
projde „léčebnou kůrou“ a je „civilizován“. 136
min. Ml. přístupno od 15 let.

pondělí 7. 5.
TSOTSI
vstupné 50,- Kč
Příběh černošského mladíka, jenž přežívá v koloběhu násilí, chudoby, kriminality a sociální
nerovnosti. 99 min. Ml. přístupno.
Komunitní centrum p�edstavuje své rekvalifika�ní kurzy
Rozhodly jsme se �tená��m Vik��e postupn� p�edstavit obsahy v�ech devíti dlouhodob�ch
rekvalifika�ních kurz�, které po�ádá Komunitní centrum �eského �v�carska. Jako první
p�edstavíme kurz Stavební práce – pomocník. B�hem tohoto kurzu se klienti v�teorii i praxi
nau�í vykonávat základní zednické a stavební práce. Získají praxi p�i betonování, zd�ní,

Komunitní centrum Českého Švýcarska
v Krásné Lípě za podpory Úřadu práce Děčín
v Rumburku, otevírá od 3. 5. 2007 nové kolo
ročních rekvaliﬁkačních kurzů. Spuštěny budou
následující pracovně-vzdělávací moduly: kultura a cestovní ruch, sportovní zařízení, sociální
asistence a volnočasové aktivity. Vzdělávání je
zaměřeno na skupiny znevýhodněné na trhu
práce a snaží se těmto skupinám pomoci odstranit diskriminaci a zajistit jim rovný přístup
na trh práce. Inovací v těchto kurzech je to, že
klienti mají možnost si v dlouhodobé praxi, pod
odborným vedením vyzkoušet to co se naučí
v teorii. Komunitní centrum nabídlo obcím a organizacím ze Šluknovského výběžku možnost
umístit do svých zařízení klienty evidované na
úřadu práce. V současné době se do projektu
zapojili města Varnsdorf a Šluknov, která ve
svých zařízeních zřídila tréninková místa a do
pracovně-vzdělávacích modulů se tak mohou
zapojit i nezaměstnaní z těchto měst.

Našim cílem je spokojenost zákazníka,
kterému bude dlouho sloužit náš nábytek
dle jeho přání – vestavěná skříň, renovace
kuchyňské linky, kancelářský nábytek,
dětské pokoje.
Konzultace zakázky, zaměření projektu
a návrh projektu včetně cenové nabídky
poskytujeme zcela zdarma.
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Cigi caga, hej, hej – fotbal!!!
Jarní kolo satelitních turnajů mladších žáků již bylo
zahájeno v sobotu 14. 4. ve Velkém Šenově a hned
týden na to mužstvo hostovalo v Dolní Poustevně.
Soupeřem jim byla jako minulý rok tato družstva:
Varnsdorf, Jiříkov, Chřibská, D. Poustevna „A“, D.
Poustevna „B“, Šluknov a Velký Šenov.
Ve Velkém Šenově takto vypadal průběh zápasu:
Branku dal:
Kr. Lípa – Jiříkov
1:0 Fanda Holubek
Kr. Lípa – V. Šenov
1:0 Milan Pešír
Kr. Lípa – Chřibská
1:1 Filip Kolář
Kr. Lípa – Šluknov
2:0 Matěj Pavlíček
Filip Kolář
Kr. Lípa-D. Poustevna „B“ 3:0 Matěj Pavlíček
Milan Pešír
David Holubek
Kr. Lípa-D. Poustevna „A“ 2:1 Milan Pešír
Fanda Holubek
Kr. Lípa – Varsndorf
3:0

Z výsledků je jasné, že kluci hráli výborně. S počtem 16 bodů se umístili na krásném 2. místě! Jen
o pouhé 2 body byl lepší náš asi největší soupeř
Varnsdorf.
V sobotu 22. 4. v druhém kole turnaje v Dolní
Poustevně měli kluci našlápnuto z minulého týdne,

Přátelský zápas
v Dolním Podluží
krásnolipáci vyhráli

kdy chuť zvítězit byla znásobená předchozím úspěchem.
Začali výborně a také jim to na trávníku v nových
dresech náramně slušelo.
Po několika hladkých výhrách zařízených góly Koláře, Pešíra, Holubka, Alferyho a Lehoczkého však
hoši stáli před těžším soupeřem, se kterým si často
střídají umístění v tabulce: D. Poustevnou A.
Po gólu O. Lehoczkého to vypadalo na další snadnou výhru, ale soupeř vyrovnal a kluci i přes velikou
snahu, s trochou smůly při nevyužité šanci, odcházeli ze zápasu s remízou.
Jako by je smůla provázela i nadále, Šenovu se
podařilo do branky propasírovat tak nešťastný gól
hned v prvních minutách zápasu, že měli fotbalisti co dělat, aby se jim podařilo utkání zvrátit. To
se naštěstí podařilo brankou F. Holubka a jelo se
dál. Velkou práci na hřišti a bojovnost prokázali i ti
nejmenší, jejichž čas teprve přijde s nadcházející
sezónou, ale oni přesto soupeři ukázali, že se s nimi
bude muset počítat. Uměli si nejen pěkně nahrát,
ale i prokličkovat mezi habány až k brance.
Největší duel je vždy očekáván při zápasu s Varnsdorfem, který podle rčení „to nejlepší nakonec“ byl
až v závěru turnaje. Pro nás nebyl i přes veškerou
snahu úspěšný a prohráli jsme ho.
Zklamání fotbalových hochů bylo veliké, ale snad
ho trochu vyspravilo konečné umístění na třetím
místě se ztrátou dvou bodů na druhého v tabulce
– D. Poustevnu.
Přehled výsledků:
Kr. Lípa – Dolní Poustevna A 1:1 Ondra Lehoczki
Kr. Lípa – Jiříkov
3:0 Milan Pešír
Fanda Holubek
Filip Alfery
Kr. Lípa – Chřibská
3:1 Ondra Lehoczki
Milan Pešír
Filip Kolář
Kr. Lípa – Šluknov
2:0 Milan Pešír
Ondra Lehoczki

Kr. Lípa – Dolní Poustevna B

2:0 Fanda Holubek
Filip Kolář
Kr. Lípa – Velký Šenov
1:1 Fanda Holubek
Kr. Lípa – Varnsdorf
0:3
Po dvou satelitních turnajích tedy udržují umístění na stupních vítězů a za to můžeme být na malé
krásnolipské fotbalisty právem hrdi.
Na závěr by se slušelo ještě poděkovat všem sponzorům:
Firmě Stavebniny Partner, která vybrala a zakoupila dresy a měla zásluhu na tom, že naši borci
byli na hřišti po oba turnaje nejhezčí.
Firmě Petobaking T. Ticháčka, J. Janišovi,
p. Vorlíčkovi, K. Hejdukovi, J. Sojkovi za jejich
sponzorské přispění také patří velký dík.
A jak je u fotbalistů zvykem, po vyhraném zápase
rozloučíme se bojovným pokřikem – cigi caga hej
hej hej!!
D. Lehoczká

Sportovní areál v Krásné Lípě
Sportovní areál Českého Švýcarska, Pražská 615/27, Krásná Lípa.
Tel.: 608 522 871, e-mail: podatelna@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz

Kromě satelitních zápasů, které se hrají každý víkend, domluvili trenéři přátelský zápas pro ty úplně
nejmenší. Hrálo se v úterý 24. 4. v Dolním Podluží.
A že se naši kluci opravdu nemusí za nic stydět,
dokazuje výhra Krásná Lípa - Dolní Podluží 3:0!
Autoři branek: Dominik Cempírek, Filip Alfery (ten
dal hned dvě branky).
Blahopřejeme!

Areál nabízí:
víceúčelové hřiště: povrch - umělý, rozměr: 42 x 36 metrů, zakryto
nafukovací halou a obsahuje
2 tenisové kurty – povrch - umělý, rozměr: 11 x 24 m, (minikopaná,
tenis, volejbal, nohejbal, ringo, ﬂoorbal),
tenisový kurt „central“: povrch - umělý, rozměr: 11 x 24 m, tribuna:
100 míst, osvětlení, (tenis, volejbal, nohejbal, ringo),
2 tenisové kurty: povrch - antuka, rozměr: 11 x 24m, (tenis, volejbal, nohejbal, ringo),
cvičná tenisová stěna: povrch – antuka,
beachvolejbalové hřiště: povrch - písek, rozměr: 9 x 18 m, sprcha,
dětské hřiště: povrch - umělý, rozměr: 8 x 4m,
víceúčelové hřiště Hauserka: povrch - umělý, (košíková, minikopaná, volejbal, nohejbal, ringo,
Na jakou stranu jede
ﬂoorbal),
autobus?
minigolf, dětský hrad, dětské hřiště, houpačky, prolézačky, klouzačka, pískoviště, skokanská dráha,
(Nikola Řežábková, 9.B)
Na jakou stranu jede autobus?
venkovní stůl pro stolní tenis, ruské kuželky, altán s posezením a grilem, 2x lezecká stěna (3 a 10 m),
(Nikola �e�ábková, 9.B)
Řešení z minulého čísla:
Do pátého patra jezdí
občerstvení, šatny, WC, sprchy,
�e�ení z�minulého �ísla: Do pátého patra jezdí proto, �e dosáhne jen na tla�ítko �íslo p�t.
Volnou vstupenku do kina v�Krásné Líp� si v�podateln� M�Ú Krásná Lípa u pí. Loukotové
proto, že dosáhne jen na Pavel
tlačítko
číslo
možnost reklamy a inzerce (cena 4.000 Kč/rok/2m2, zdarma permanentka v hodnotě 1.500 Kč)
Svoboda z�2.B,
kter� bylpět.
jedním ze t�í úsp��n�ch �e�itel�.
VLO�ITvPLAKÁTEK
– TOL�TEJNSKÁ
Volnou vstupenku do kina
Krásné
Lípě si KARAMELA
v poProvozní doba:
datelně MěÚ Krásná Lípa u pí Loukotové Pavel
Pondělí - Neděle (včetně svátků) 9.00-22.00
Svoboda z 2.B, který byl � jedním ze tří úspěšných
řešitelů.

Luštíme se základkou
Autobus
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