305

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč
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Výstavba kanalizace pokračuje
Ještě v době, kdy jsme stavěli novou čistírnu
odpadních vod a první etapu kanalizace a vodovodů vč. povrchů silnic, připravovali jsme již další etapu. Opět jsme v této přípravě řešili kanalizaci i vodovody, pro všechny objekty na trase jsme zajistili PD
a vydání stavebního povolení na samotné domovní
přípojky. Zároveň s tím jsme hledali možnosti zajištění financování. Společně s dalšími osmi obcemi
Šluknovska jsme připravili žádost „do Bruselu“ na
velký projekt. Splnili jsme postupně všechny připomínky a náročnou administrativu. To vše bylo hodně
náročné aniž by byl viditelný nějaký výsledek.Více
než rok je tato naše žádost v Bruselu ke schválení.
A nic. Niko se neobtěžuje nenapsat ani čárku o tom,
jak posuzování postupuje, jak se naše žádost má, co
je potřeba případně upravit. A tak urgujeme a čekáme, až si ti pánové vyříkají, co a jak. Je pochopitelné,
že do doby, než se bude tato další etapa realizovat
a to znamená kopat v silnicích, neopravujeme ani
tyto stavbou dotčené komunikace. Ty jsou sice ve
většině ve špatném stavu, ale i provizorní oprava by
stála více, než jsou možnosti našeho rozpočtu.

Nezbývá než ještě chvilku čekat, protože jiné
možnosti zatím nejsou reálné. Mimo jiné proto, že
celá velká řada obcí naší velkosti či ještě větší nemají splněnu ani tu základní zákonnou povinnost, tedy
vystavěn páteřní kanalizační řád a centrální ČOV. My
jsme dál.
Až se v příštím roce otevře možnost čerpat případně z rozpočtu přímo v ČR na SFŽP. Bohužel naše
minulá Vláda a Parlament pod heslem „papežtější než papež …..“ přijali další zákony zpřísňující
podmínky vypouštění odpadních vod stávajícím
způsobem podobně jako s odběrem vod a tím
neskutečně a nesmyslně způsobili neskutečné a
především reálně neřešitelné komplikace většině
lidí v republice. Ale takto je to ve všem. Otravovat
život pod nějakým heslem … to v Praze umí.
My si to uvědomujeme, ale netvoříme předpisy, ani je nevymáháme a atp. Snažíme se to, co je
možné. Mějte proto ještě chvíli trpělivost. Snad se
pánové v Praze a Bruselu dohodnou a my uskutečníme zbytek.
(Zbyněk Linhart)

Rekonstruovaná továrna zahájila provoz
Počínaje úterkem 2. července 2007 se rozšířila nabídka služeb v Krásné Lípě o aktivity, které
v našem městě zatím chyběly. Továrna – dům volného času zahájila provoz.
Pro návštěvníky místní či přespolní je připravena kvalitně vybavená posilovna se zázemím, sauna,
masáže, od září bude zahájen provoz moderního
solária. Novinkou je i půjčovna kol.
V ubytovací časti domu je připraveno téměř 30
lůžek ve vkusně zařízených pokojích.
Restaurační provoz v přízemí nabízí velmi vkusné prostředí k příjemnému posezení. V září zde bude
zpřístupněna i nová galerie Českého Švýcarska.
10. července 2007 bude pro veřejnost připraven
den otevřených dveří a v neděli 15. července pak
proběhne oficiální slavnostní otevření Továrny za
přítomnosti předsedy Senátu ČR pana Přemysla
Sobotky.
Navazovat bude zábavný program na nádvoří, který představí moderní a netradiční aktivity
– ukázky boxu, kulturistiky, akrobacie na kole atd.
Připraveny jsou i prezentace firem zabývajících se
volnočasovými aktivitami. Vyvrcholením pak bude
podvečerní koncert pražské skupiny ALIBI.
Zařízení je provozováno městem prostřednic-

tvím nově zřízené příspěvkové organizace Relax
Krásná Lípa. Celý dům byl rekonstruován a vybaven
nákladem 32 mil. Kč a byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR.
Telefonické objednávky ubytování či služeb je
možné zasílat na e-mailovou adresu tovarna@krasnalipa.cz, a telefonní číslo 412 331 262.
(J. Kolář)

Dny Českého
Švýcarska
v Krásné Lípě
Stejně jako v posledních letech,
bude i letošní léto v Krásné Lípě plné
pěkných kulturně společenských
akcí. Povedený pohádkový park,
Staročeský jarmark, koncert v městském parku či Svatojánské slavnosti
ve Vlčí Hoře máme již úspěšně za
sebou. Před námi jsou několikadenní tradiční cyklistické závody žen „O
pohár Českého Švýcarska“. Na jejich
konci 15. 7. za účasti druhého nejvyššího ústavního činitele ČR předsedy
Senátu Přemysla Sobotky slavnostně
otevřeme centrum služeb – Továrnu,
nově zrekonstruovaný objekt textilky vedle náměstí. I v letošním roce,
a to 18. 8., k nám opět přijede velká
řada unikátních historických automobilů v rámci Sachsen Clasic. Ten
samý víkend zorganizují vlčíhoráci
velmi zajímavou akci Letnice s účastí
řady zajímavých kapel. Na konci srpna (30. 8.) večer se uskuteční již třetí
ročník koncertů pro České Švýcarsko
– tentokrát s kapelou Kryštof, oceněnou českými Anděly. Tradičně bude
víkend pokračovat srazem motocyklů Čechie – Böhmerland a sobotním
pestrým programem.
Toto naše „léto“ bude vrcholit na
podzim při zakončení projektu Centrum Českého Švýcarska a otevření
nového Domu ČŠ na náměstí a to
pravděpodobně za účasti prezidenta republiky. Vedle toho a dále na
podzim proběhne mnoho jiných
akcí. Věřím, že se vedle návštěvníků
našeho regionu zúčastníte v hojném
počtu i vy, místní.
Pěkné léto v Českém Švýcarsku, příjemné prázdniny a zajímavou dovolenou vám přeje váš starosta města
Zbyněk Linhart

Příští číslo Vikýře
vyjde v úterý 24. července
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Solideo zaplnilo městský parku
Opravdu výjimečná atmosféra se nesla městským
parkem v pátek 22. června.
V osm hodin večer zaplnili diváci do posledního
místečka dřevěný altán a za svitu loučí zazněly první
tóny gotické, renesanční i barokní hudby v podání
hudebního souboru Solideo z Děčína, kteří si jako
hosta přizvali krásnolipskou sopranistku Kláru Brabníkovou.
Přes sto posluchačů si vynutilo i několik přídavků
a tak se původně plánovaný hodinový koncert protáhl až před desátou hodinu večerní.
Úspěšně jsme tak započali další možnou pěknou
tradici a již nyní město uvažuje o pokračování, přičemž možností je mnoho, od folklóru nebo cimbálu
přes dívčí hudební trio zmíněné K. Brabníková až
po písničkáře či písničkářku s kytarou nebo něco
z úplně jiného hudebního soudku, vždyť fantazii a
aktivitě se meze nekladou.

Poděkování za zdar prvního „parkového“ koncert
patří všem účinkujícím a zaměstnancům našeho
městského úřadu i technických služeb.
(jf)

Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 21.5. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 24. 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

Vlastivědná soutěž pro celou rodinu
Rodinám s dětmi od 7 let se vztahem k přírodě,
turistice i k historii regionu Českého Švýcarska je
určena zcela nová vlastivědná soutěž s názvem
Expedice po stopách Rudolfa Köglera, která účastníky
provede okolím Krásnolipska v pomyslných šlépějích krásnolipského rodáka Rudolfa Köglera (18991949) - tvůrce první naučné stezky v České republice.
„Zveme všechny aktivní rodiny na přibližně čtyřhodinovou expedici, která povede z velké části po
Köglerově naučné stezce z Krásné Lípy do Kyjova“,
vysvětluje Kristina Petráčková, vedoucí kolektivu
autorů soutěže ze společnosti České Švýcarsko a
dodává: „Než se vydáte na trasu, navštivte Informační středisko v Krásné Lípě a vyzvedněte si expediční
zápisník s úkoly, mapkou a potřebnými informacemi, kam budete zapisovat během cesty své odpovědi. Na trase vás čeká 13 expedičních úkolů. Vypracované úkoly odevzdejte opět na IS v Krásné Lípě.
Pro nejlepší expediční tým (max. 4 člennou rodinu)
je připraven bezplatný víkendový pobyt v penzionu

Stará Hospoda v Doubici.“
Další informace k soutěži:
Soutěžní trasu můžete absolvovat až do 31. října,
kdy je uzávěrka soutěže.
Z Kyjova, kde povinná část trasy končí, se můžete
vrátit do Krásné Lípy autobusem (jízdní řád je přiložen v zápisníku).
Maskotem soutěže a průvodcem zápisníkem Vám
bude plch zahradní (vzácný živočich žijící v Českém
Švýcarsku).
Nyní již vše potřebné znáte, tak vzhůru na expedici po stopách Rudolfa Köglera!
Soutěž připravila obecně prospěšná společnost
České Švýcarsko ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko a Městem Krásná Lípa.
Zápisník a další materiály do soutěže jsou financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavní cenu do soutěže
věnuje penzion Stará Hospoda v Doubici.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.)

PRÁZDNINY A BEZPEČNOST NAŠICH DĚTÍ
Vždy před prázdninami, koncem školního roku
obzvlášť, poučí prokazatelně každý třídní učitel
žáky své třídy o pravidlech bezpečného chování.
Že je to potřeba, jsme se mohli přesvědčit v tomto
týdnu na tragické nehodě třináctiletého chlapce.
Nevinná sázka o přeplavání rozvodněné řeky! Řeky
jsou všude. Děti si obvykle nedokáží uvědomit
nebezpečnost svého chování. Nemají zkušenost.
Zato mají rodiče!
Bude hezké počasí, čas na koupání, ale jen ve známé vodě. Pozor na škodlivé vlivy alkoholu, cigaret a
omamných látek všeho druhu, na neznámé strýčky
se sáčkem bonbonů, na podezřelá lákavá zavazadla
a předměty z nichž se mohou vyklubat smrtonosné
výbušniny.
Nebezpečí požárů hrozí každoročně vlivem sucha

nejen v lesích, ale i v domácnostech.
Na hlavu cyklisty patří přilba. Odřené koleno bolí
méně než zlomená ruka nebo rozbitá hlava.
Jistě si dovedeme představit ještě další nebezpečí, která nám nejen během prázdnin hrozí. Mějme
to na paměti, abychom se mohli po prázdninách
opět sejít v plném zdraví a počtu.
Pro úplnost důležitá telefonní čísla, která doufejme, nebudeme potřebovat.
HASIČI 150
LÉKAŘ 155
POLICIE 158
CENTRÁLNÍ ZÁCHRANNÝ SBOR 112
Pohodové prázdniny jménem učitelského sboru
přeje všem O. Rožánek

OZNÁMENÍ
Sdělujeme Vám, že z důvodu nezbytných prací
na elektrickém zařízení bude přerušena dodávka elektrické energie:
10.07.2007 07:45 až 13:15 v obci:
Krásná Lípa - Vlčí Hora okolí Klingera
12.07.2007 07:45 až 14:15 v obci:
Krásná Lípa - Kyjov
19.07.2007 07:30 až 16:30 v obci:
Krásná Lípa – ul. Masarykova od přejezdu ČD
směrem k ACHP,Čapkova,Nemocniční,Pivovarsk
á,Mánesova,Kyjovská,Sídliště

Pila Horní Poustevna

OZNÁMENÍ

nabízí prodej sušeného truhlářského řeziva,
dále pak stavební řezivo – fošny, prkna, trámy,
krovy, latě.

„Lékárna Krásná Lípa oznamuje, že ve dnech
23.7. až 29.7.2007 bude provozovna uzavřena
z důvodu čerpání dovolené.

19.07.2007 07:30 až 18:30 v obci:
Krásná Lípa- ul.Bezručova, Čelakovského, Kyjovská, Stradalova, Vyhlídky, K.Horka, F.Údolí, Palmovka

Děkuji za pochopení a přeji krásné léto 2007
Mgr. Irena Matušková.“

PEKAŘ JAN Vedoucí Provozní správy Děčín,
tel. 840850860

Kontakt: tel.: 602 411 105
e-mail: Avezakovi@seznam.cz
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RŮZNÉ
Přístavba bufetu ve Sportareálu
Na jaře letošního roku byla fakticky dokončena
výstavba Sportovního areálu ČŠ. Pro zpříjemnění pobytu nám zde slouží bufet. Je však problém
v tom, že jsme při rekonstrukci původního objektu
byli omezeni prostorem i náklady. Proto zde není
kuchyň, veští klubová či restaurační místnost, není
zde vytápění na zimu. V loňském roce jsme proto připravili přístavbu, která by alespoň částečně
řešila tyto problémy. Získali jsme stavební povolení a podle předběžných neoficiální informací nám
byla schválena dotace na tuto přístavbu. Pokud vše
dobře dopadne, mohlo by se v září začíst stavět a už
v zimě by mohl přistavěný bufet sloužit jako téměř
plnohodnotné restaurační zařízení. S jednoduchou
kuchyní, teplem v zimních měsících a kapacitou
sezení 40 lidí to bude opět příjemný doplněk sportovního vyžití v našem městě. Těšme se.
(Zbyněk Linhart)
Rezervace Sportovního areálu nyní také on-line
Internetové stránky města www.krasnalipa.cz
nabízí další novinku, rezervační systém Sportovního
areálu Českého Švýcarska v Pražské ulici.
Zájemci o rezervaci se na stránkách jednoduše
zaregistrují pomocí připraveného formuláře a poté
si již mohou zcela volně zarezervovat jakékoliv volné
hřiště. Vše je zdarma a jediné nebezpečí, které rezervujícím hrozí, je to, že by se bez vysvětlení třikrát na
objednané hřiště nedostavili, protože poté by je
byl nucen správce areálu ze systému vyřadit, neboť
by zbytečně zamezili ve využití areálu ostatním.
Na městské stránky byly také do sekce fotogalerie vloženy další nové fotografie, stránky jsou často
aktualizovány a připravují se mnohá další vylepšení,
namátkou burza nebo zasílání informací o novinkách, tak neváhejte a navštivte www.krasnalipa.cz.
Poděkování za péči o stránky patří zejména Karlu
Homolkovi, vedoucímu majetkového odboru MěÚ
Krásná Lípa.
(jf)

Devítky ukončily školní rok v obřadní síni
Za účasti starosty, místostarosty, ředitelky ZŠ,
třídních učitelek, předsedkyně Sboru pro občanské
záležitosti a zaměstnanců radnice se krásnolipská
základní škola rozloučila se svými „deváťákami,“ kteří ji na konci června opustili.
V místech, v nichž většina z nich byla jen jednou v životě, přibližně před patnácti lety při „Vítání
občánků“ a do kterých se pravděpodobně podívají
zase až při svých svatbách byli našim „skorodospělákům“ předána vysvědčení a po krátkém povídání,
při němž nechyběly ani slzičky následoval raut a
neformální loučení samotných vycházejících.
Zbývá jen popřát všem bývalým žákům krásnolipské „základky“ super prázdniny a hlavně hodně
štěstí a studijních úspěchů při dalším vzdělávání na
středních a doufejme i vysokých školách v budoucnu.
(jf)

POZVÁNKY
HOMEOPATIE – JINÝ ZPŮSOB LÉČENÍ
Další seminář z dílny „z dílny Komunitního centra“, tentokráte na téma HOMEOPATIE – „jiný způsob léčení“. “Přemýšlel jsem, jak Vám blíže přiblížit
homeopatii a nakonec se rozhodl pro slova Samuela
Hahnemanna (zakladatel homeopatie), který ji charakterizoval takto, homeopatie neléčí samotnou
nemoc, ale nemocného člověka. Nesnaží se léčit
důsledky nemoci, ale pátrá po jejích příčinách,“
citoval průvodce seminářem Miroslav Řebíček.
Pokud Vás tedy slova Samuela Hahnemanna oslovila a chcete zjistit o homeopatii a jejím způsobu
léčení více, přijďte v úterý 3. 7. 2007 od 16:00 do
obřadní síně městského úřadu v Krásné Lípě a
zaposlouchejte se do vyprávění Miroslava Řebíčka, který Vás provede historií homeopatie, vysvětlí
základní pojmy, poskytne kontakty a představí způsob léčby pomocí homeopatie.
Komunitní centrum zajistí po dobu konání
semináře hlídání dětí zdarma v Mateřském centru
Beruška. Chcete-li hlídání využít, kontaktujte nás
prosím na telefonu 412 354 841, 777 938 839 a
juda@krasnalipa.cz.

Výstava o Štěpánu kardinálovi Trochtovi.
Až do 27. července bude v ambitech rumburské lorety k vidění putovní výstava „Štěpán Trochta:
Mučedník dvou totalitních režimů“. Výstava o kardinálu Trochtovi vznikla k 60. výročí příchodu kardinála Trochty do Litoměřického biskupství. Výstavu
pořádají členové salesiánské kongregace, jejímž
členem byl 17. litoměřický biskup Štěpán Trochta
v letech 1947-1974.

Svět přírody a lidí 2007
Krásná Lípa
Centrum Českého Švýcarska
www.dnyceskehosvycarska.cz
Pozvánka na „Svět přírody a lidí Krásná Lípa 2007“
Poslední prázdninový víkend se v Krásné Lípě uskuteční již 3. ročník akce Svět přírody a lidí. Kulturně
ojedinělá aktivita v regionu, která v letošním roce přináší například skupinu Kryštof, koncert Superstar,
akrobatickou show, cyklotrialovou „U rampu“ nebo ukázky adrenalinových sportů s možností si je
vyzkoušet. Více informací se dozvíte na www.dnyceskehosvycarska.cz nebo v informačních centrech
regionu.
Dny Českého Švýcarska se budou konat potřetí s tímto programem:
31.8. 2007 pátek - 10:00 – 18:00 Adrenalin v Českém Švýcarsku - workshop
19:00 – 22:00 Koncert skupiny Kryštof s hostem Project Insane
1. 9. 2007 sobota – 9:00 – 11:00 – Tradiční setkání majitelů historických motocyklů Čechie - Böhmerland
10:00 – 19:00 – Festivalová vystoupení amatérských divadelních souborů
10:00 – 19:00 – Prezentace odborných sympozií
11:30 a 16:00 – Cyklotrialová show na „U“rampě
12:00
– Dřevosochařská show na náměstí
13:00 – 14:00 – Dětský program na náměstí
13:00 – 18.00 – Odpoledne kuriozit a rekordů – vytvoření českého rekordu s Agenturou Dobrý den
Pelhřimov, ukázka kuriózních exponátů, prezentace rekordů a rekordmanů.
14:00 – 18:00 – Adrenalinové odpoledne, krásnolipský sportovní areál
15:00
– Křest knihy „ Slavné značky severu“
19:00 – 21:00 – Koncert superstar
2. 9. 2007 neděle – Závěrečné charitativní představení divadelních souborů, přírodní divadlo

LETÁK DNY ČESKÉHO
ŠVÝCARSKA
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST – PTAČÍ CHŘIPKA
Co je chřipka ptáků?
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje
jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty,
kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže,
trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1-2 dnů.
Je chřipka ptáků nebezpečná pro člověka?
U lidí je možná infekce úzkým kontaktem
s infikovanými ptáky nebo drůbeží. Ačkoliv současná forma viru je schopná infikovat člověka
pouze ve výjimečných případech, může mít pro
infikované osoby fatální průběh. Nejpravděpodobnější druh kontaktu, který je rizikový pro člověka
z hlediska infekce, je v chovu drůbeže a v ptačích
útulcích (záchranných centrech, stanicích). Lidé
by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů
nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich exkrety

(trus, kontaminovaný vzduch ve stájích apod.).
Jak lze vyslovit podezření na nákazu u drůbeže?
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, jsou apatická. Příjem krmiva je velmi omezen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž
snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví.
Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení
(výtok z nosu, kýchání). Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích,
edém hlavy. Mohou se objevit otoky a krváceniny.
Jaké jsou příznaky chřipky ptáků u lidí?
Vyslovit podezření na chřipku ptáků u lidí
můžeme, jestliže:
- jsou podezření na výskyt nakažených ptá-

ků v okolí cca 10 km od jejich pracoviště
- onemocní příznaky vysoké teploty, bolestí hlavy,
kašle, obtíží při dýchání přibližně po 7 dnech od kontaktu s podezřelým potenciálně nemocným zvířetem
Upozornění: pravděpodobnost onemocnění chřipkou ptáků je extrémně malá
Přesto : konzultujte s lékařem a žádejte vyšetření na
chřipku ptáků
Jak se nákaza přenáší?
Ptáci infikovaní influenzou hynou v průběhu
krátké doby. Je-li příčinou influenza lze potvrdit jen
ve specializované laboratoři. Lidé se mohou infikovat úzkým kontaktem s infikovanými živočichy nebo
jejich sekrety (trus, moč,peří,uhynulá zvířata apod.).
Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na
člověka.

Co dělat v případě nálezu mrtvého ptáka ?
V případě nálezu jednotlivých uhynulých ptáků
v počtu menším než 5 je na území města nezbytné
kontaktovat obvodní oddělení policie Krásná Lípa
tel. – 412 383 333 (nahlášení přesného místa nálezu a vyčkání na příjezd hlídky policie Krásná Lípa),
která zařídí vše potřebné nebo kontaktovat Městský
úřad Krásná Lípa tel. 412 354 820.

V případě nálezu uhynulého vodního ptáka
nebo dravce, nebo nálezu více jak 5 ks opeřenců
z jedné lokality, kontaktovat pracovníka příslušné
Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj – pracoviště Rumburk:
tel. 412 332 179, nebo MVDr. Houžvičku
– 606 645 923 či Dr. Náplavu kteří poskytnou
instrukce k zajištění a likvidaci uhynulého zvířete.

4. ZO ýSOP TILIA KRÁSNÁ LÍPA
vyhlašuje

fotografickou soutČž
Prožili jste prázdniny, na které nikdy nezapomenete?
Navštívili jste místa, která Vás oslovila? Zažili jste
bájeþná dobrodružství s bájeþnými kamarády? A to
všechno se Vám podaĜilo vyfotit? Chcete se se svými
bájeþnými fotografiemi podČlit a ještČ za to získat
bájeþné ceny?
Pak neváhejte a dejte o svých þerstvých zážitcích vČdČt
i nám!
SoutČžní fotografie (popĜ. CD s fotografiemi) oznaþené jménem, adresou,
vČkem autora a názvem snímku pošlete na adresu: 4. ZO ýSOP TILIA,
Kyjovská 15a, 407 46 Krásná Lípa.

Obálku viditelnČ oznaþte heslem „FOTOGRAFICKÁ SOUTċŽ“.
Digitální fotografie lze poslat také e-mailem na adresu:
tzkrasnybuk@centrum.cz (do pĜedmČtu zprávy napište „Fotografická
soutČž“).

UzávČrka soutČže je 15. záĜí 2007
¾ SoutČž je urþena všem mladým fotografĤm do 15 let
¾ SoutČžní kategorie: do 10 let a do 15 let.

Bližší informace o pravidlech na www.volny.cz/tiliacz
tel.: 412 383 113, e-mail: tzkrasnybuk@centrum.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoþtem ýeské republiky.

Kontaktovat lze též Krajskou veterinární správu Ústí
nad Labem – MVDr. Hanušovou – tel. 606 646 537.
Policie ČR - tel. 158
Obvodní oddělení policie ČR Krásná Lípa
tel. 412 383 333.
Souhrn všech informací ohledně chřipky ptáků
naleznete na www.svscr.cz
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Smutné loučení
Každý konec předznamenává nějaký začátek
– slibný, dlouho očekávaný, tajemný, ale zároveň
nesoucí tečku za tím minulým obdobím. Takových
období je v životě člověka mnoho, ale důležitých
etap jen několik – první vstup do školky, školy,
zaměstnání, život dospělého... na tu pouť se každý z
nás postavíme ještě mnohokrát a pokaždé to bude
nové...
Připadá mi to jako včera, kdy jsme se loučili s
minulými školáčky a ti budoucí předškoláčci už se
drali na místa Papoušků a ejhle – rok nabitý událostmi uletěl jako vítr a my už opět stojíme na školkové
zahradě a prožíváme poslední zahradní slavnost
spojenou s ukázkou šermířů a táborákem a v altánku již stojí v řadě ti další školáci – připravení a nažhavení na tu opravdickou školu.
Patřičně si užívají svých posledních „pět minut
slávy“ a rozechvěle poklekají na koberec, kde je
opravdický šermíř pasuje již definitivně na školáky.
Společný přípitek, rozloučení s p.učitelkami podmalované smutnou melodií, jež vyloudí slzičku nejen
na tvářích dětí. Všem pohromadě nám bylo dobře a
my učitelky si též ceníme všech rodičů, kteří po celý
čas pomáhali, fandili, soutěžili s námi a zajímali se o
nás, naše setkání se začala stávat přirozenou samozřejmostí a hlavně radostí ze společně strávených
chvil.Buďte prosím oporou Vašim dětem, ale i učitelkám i ve škole stejně tak perfektně, jak tomu bylo

u nás – ve Smetanově uličce.
Jak jinak se se všemi školáky rozloučit než dlouho očekávanou nocí ve školce, která pod rouškou
tmy s sebou nese i zážitek nejnapínavější – stezku
odvahy. Pošleme rodiče domů, hrajeme hry a čekáme na tmu, spacáky rozložené vedle sebe v herně
na zemi. Mnozí v sobě sbírají odvahu na cestu při
světle lampionů až na půdu – za denního světla
neškodnou, za noci díky bujné fantazii obživlou
místnost plnou příšer. Půjdu sám s kamarádem
nebo s paní učitelkou?
Je noc, děti uléhají s pohádkou od Hajaji znaveni zážitky a bezelstně se těšíc na další dny – jen jim
v jejich dětských myslích ještě nedozrává myšlenka
– dnes je to opravdu naposledy...
Procházíme mezi těmi spícími andílky (protože věz-

… a pak, že to nejde
Vážený čtenáři, ke psaní jsem si sedal s tím, že
popíšu výlet, pochválím účastníky a všechny co mi
pomáhali. Ale to by nebylo ono. Proto se pustím do
úvahy, i když ta může vyvolat kladnou i zápornou
polemiku. Myslím, že to za pár řádků stojí.
Doslýchám se ve sborovně a také samozřejmě i na
třídních schůzkách, jak jsme my žáci, rodiče, učitelé
všichni zodpovědni za pedagogickou a výchovnou
úroveň vzdělávání v Krásné Lípě a jak to pořád skřípe a nejde a nejde. Každá skupina vidí samozřejmě
chyby v té jiné skupině a konflikty jsou nasnadě.
Proč – když nám jde o stejnou věc – že ano!!! I největší optimista z toho může zmalomyslnět. Přesto
jsem byl svědkem, ne ojedinělého, ale přesto vzácného prolnutí duší všech frakcí, a to kvůli takové
banální věci, jako je školní výlet.
Když jsem někdy v prosinci předstoupil nejprve
před žáky a posléze rodiče s návrhem závěrečného
„rodinného“ výletu páťáků, přiznám se, že jsem ve
zdárnost projektu moc nevěřil. Ale nápad se zalíbil
překvapivě všem. Od nápadu k realizaci je cesta
dlouhá, takže tu popisovat nehodlám, ale jeden
taťka sehnal rekreační zařízení „Zátoka“ na Slapské
přehradě, rodiče dali dohromady penízky i Rada
školy přispěla. Našli se zdatní šoféři, včetně vždy
ochotné paní ředitelky, která zapůjčila s autem i
báječného pana školníka a 22. června vyrazila kolona sedmi korábů silnic s třiceti pětičlennou posádkou na slavnou „Expedici Slapy 2007“.
Zážitků bylo přehršle, počínaje průjezdem kolony
Prahou, jízdou policejním člunem po přehradě,
strastiplným výletem okolo nádrže, přívozem, krupobitím, kuchtěním vlastních pokrmů, táborákem
až po děsivou noční hru.
Co mě však těšilo nejvíce byla ta naprostá symbióza
všech. Když jsem viděl, jak tatíci lítají za mičudou se
stejným zápalem jako děti, když jsem viděl jejich
společné rozpustilé vodní hrátky, když jsem sledoval úzkostlivé maminky při marných kulinářských
pokusech malých kuchtíků, když, když….Bylo těch
když hodně. A mě bylo moc hezky u srdce. Nikde
ani stopy po přetvářce, egoismu či falešnosti. Tenhle
pocit bych chtěl dopřát každému kantorovi.
K úvaze patří vždy nějaké moudro. Já si neskromně

jedno dovolím. Hlavní je totiž mezi sebou komunikovat. Všichni se všemi. Bez vyčítání, bez vyvyšování, bez přetvářky. Prostě si vzájemně důvěřovat. Pak
to jako mávnutím kouzelného proutku jde.
P.S. Já vím, že mě ti skromní rodiče vyčiní, ale chtěl
bych jim na tomto místě a tímto moc poděkovat,
protože mě vlili do žil další energii pro mojí práci. A
já si dovolím všechny, kteří se na tomto překrásném
výletu podíleli vyjmenovat, stejně jak se to dělá
v našem čtrnáctidenníku každoročně dětem. Díky
manželům Vojtíškovým, manželům Kolářovým,
manželům Myslivcovým, manželům Dastychovým,
Radkovi Plotovi, Luďkovi Staňkovi, Jirkovi Vaňkovi,
Monice Malinové a Ivaně Preyové. Díky za pomoc
při přípravě a realizaci tohoto nezapomenutelného
zážitku. Totéž platí i našim vzorným dětem.
(Mirek Brabník)

LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Je to v poušti a píchá to
2. Je to orgán zraku
3. Je to malá ještČrka
4. Je to jméno z mrazíka
5. Když se nČkdo stydí, tak se …
6. Je to zvíĜe a kuká.
7. Princezna z pohádky (Rumburak)
Petr Zdeněk, 6.A
Správné řešení vložte do 24. července do schránky
označené LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU, která bude
umístěna v trafice Jana na náměstí v Krásné Lípě
nebo zašlete na e-mail: sarkapeskova@centrum.
cz. Výherce získá volnou vstupenku na vybrané
představení v krásnolipském kině.

te, že ve spánku jsou všechny děti andělé)
a je nám smutno. Bude se nám stýskat po objetí, stisku malých rukou a upřímném chování těch „malých
velkých“ - zůstanou nám v srdíčku stejně jako jejich
předchůdci a pokračovatelé a my je budeme stále
potkávat a pozorovat jejich cestu životem a jednou
- možná , kdo ví, přivítáme ve školce i jejich děti.
Daleká budoucnost?
Čas je relativní a Ti kdo ho užívají naplno, tak
jako děti a my učitelky s nimi, tomu běží jako o
závod. Tak milé děti, ať je ten Váš běh životem jen a
jen šťastný - to Vám přejí učitelky z mateřské školičky ze Smetanovy uličky.
éLoučí se s námi:
Tomík Alfery, Markétka Hučková, Bára Bartošová,
Nikolka Hynková, Lukášek Bílý, Honzík Kamberský,
Patrika Bílá, Nikolka Kratochvílová, Kuba Billý, Jára
Kroka, Danuška Caklová, Kevin Lakatoš, Pepča Čapek, Davídek Leso, Karolínka Dimitrovová, Klárka
Maixnerová, Zdenda Denár, Tomášek Rýsler, Ivánek
Demeter, Jaroušek Semecký, Gábinka Engelmannová, Kristýnka Semecká, Martínekl Ferenc, Jeník Svoboda, Lukášek Hladík, Pepík Švajcr, Terezka Vuová
(Kolektiv učitelek MŠ Smetanova)

ÚSMĚVY Z MŠ
- Děti jdou s učitelkou do umývárny. Uč. se po
chvíli zeptá, jestli se vyčůrali všichni, chlapec
zvedne ruku a povídá: Mě to NEŠELO!- nešlo.
- Při povídání o vesmíru se uč. dětí zeptá,
kdo řídí raketu, chlapec vykulí oči a vykřikne:
MIMOZEMŠŤAN!!! Uč. uvede odpověď na pravou míru a vysvětlí, že raketu řídí kosmonaut,
vzápětí položí otázku: A co řídí kosmonaut? KOSMETU!!!! (raketu).
- Při cvičení se uč. dětí zeptá: Jak se jmenuje ten,
kdo cvičí? Holčička se zamyslí a s klidem odpoví:
CVIČÁK,CVIČIČ!!
- Učitelka si s dětmi povídá o smyslech. Položí
dětem otázku, na co máme nos? Přeci na
CEJTĚNÍ!!!
- Venku se zamračí počasí, vypadá to na déšť,
mraky jsou černé, uč. stojí s dětmi u okna a
říká dětem: Podívejte, jak se to venku mračí a
ty černé mraky… To jsou DEŠŤÁKY!!!- vyhrkne
chlapec.
- Děti si hrají na zahradě a čekají, až se vrátí ostatní z divadla, chlapec stojí na rozhledně a křičí:
Pani učitelko, já ROZHLÍŽÍM autobus. (vyhlížím).
- Učitelka si s dětmi povídá o tom, kde se jak
mluví, holčička zvedne ruku a říká: V Praze se
mluví PRAŽSKY!!!
- Holčičky si hrají na
kadeřnice a rozhodnou se česat pani
učitelku. U práce
vedou
rozhovor:
Musíme vás učesat,
abyste neměla VŠI!!!
Za kolektiv
Mš Smetanova
M. Alferyová)
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TIP NA VÝLET
Turistickým autobusem za pyšnou princeznou
Krasomilou
Mnozí z nás každoročně o Vánocích rádi shlédnou výjimečnou českou pohádku Pyšná princezna
a ani si neuvědomí, že mnohé scény ve filmu byly
v roce 1951 natáčeny v našem sousedství. Tak
například známý mlýn, ve kterém král Miroslav
s princeznou Krasomilou pomáhali se mletím a statečně bojovali s přesilou zbrojnošů leží jen kousek
za Jetřichovicemi a my se k němu díky turistickému
autobusu o víkendu pohodlně dostaneme.
Využijeme letní sobotu či neděli a deset minut
po půl desáté vyrazíme z krásnolipského náměstí
autobusem přes Kyjov, Doubici, Rybniště a Chřibskou do Jetřichovic, kam dojedeme přibližně v půl
jedenácté dopoledne.
Po občerstvení a návštěvě infocentra ve středu
obce se vydáme po žluté nejprve směrem ke Starému mlýnu a odtud poté pokračujeme romantickým
údolím Jeřichovické Bělé až k rozcestí, kde se tato
říčka vlévá do Kamenice, pod tzv. Královský smrk.
Nejen, že je zde symbolicky pochován jeden z trampů, jimž zdejší kraj učaroval, ale můžeme se zde také
kochat pohledem na hejna pstruhů, prohánějících
se pod kamenným mostem.
Dáme se po proudu Kamenice po modré a
po sto metrech šplhání mezi skalisky se nám otevře pohled na zbytky toho, co známe ze zmíněné
pohádky. Pravda, do dnešních dnů zbyly již jen
obvodové zdi a sklepení kdysi tak rozsáhlé stavby,
ale duch místa je zde stále. Původní mlýn ze čtrnáctého stol. byl s rozmachem turistiky v devatenáctém století přestavěn na výletní hostinec, k němuž
dokonce zajížděly i pramice. Zpět však pasažéři
museli po svých, neboť proti proudu byly lodě vlečeny ze břehů.
Po krátké přestávce a vzpomínce na Krasomilu pokračujeme po modré až do Vysoké Lípy,
kde na nás čekají útulné hospůdky a pozdní oběd.
Využijme toho, že jsme zde autobusem, dejme si
ještě něco dobrého nebo „jedno točené“ a ve čtyři
hodiny odpoledne zasedněme do sedaček busu,
pomalovaného barvami Českého Švýcarska. Cestou
zpět do Krásné Lípy si můžeme osvěžit paměť, vždyť
v blízkém okolí byly ze zmíněné pohádky natáčeny i
mnohé další záběry, tak např. milíř, v němž naši hrdinové pálili uhlí stál u Všemil vedle Jetřichovic, vesnička v údolíčku s domkem ševce, ve které ke konci
říká princezna slavnou větu: “ A přece Tě mám ráda,
i když jsi král!“ byla vystavěna na louce u Jetřichovic
a takto bychom mohli pokračovat dál a dál, než by
zazvonil zvonec a pohádky by byl konec…
(jf)

Vydejte se s průvodcem za poznáním Českého
Švýcarska
Všem zájemcům, kteří chtějí pohodlně, bez starostí
se zařizováním a plánováním poznat České Švýcarsko jsou určeny průvodcovské zážitkové okruhy,
které pro letní sezónu připravila obecně prospěšná společnost České Švýcarko.
S průvodcem je možné se podívat jak do přitažlivých míst Národního parku České Švýcarsko (Jetři-

vovické vyhlídky, Dolský mlýn, Vysoká Lípa-kulturní
památková zóna, středověký hrad Šaunštejn apod.),
tak do impozantních koutů Národního parku Saské Švýcarsko. Akce se konají v přesně dané termíny v červenci a srpnu. Na akce je nutné se předem
přihlásit. Bližší informace získáte v Informačním
středisku Českého Švýcarska v Krásné Lípě nebo na
www.ceskesvycarsko.cz
Seznam průvodcovských okruhů s pevným termínem:
Tramvají do skal
Jen pro osoby netrpící závratí!
Nejen v Alpách, ale i v Českosaském Švýcarsku
můžete absolvovat
zajištěnou stezku plnou adrenalinových překvapení
(komíny, strže,
výstupy stěnou po skobách).Po výstupu via ferratou
na hřeben přejdete skalami s vynikajícími výhledy
do údolí Labe a do Čech.Pojedete vlakem, lodí,
tramvají po trati z r. 1898, zpět se vám nebude
chtít!Odjezd z Děčína (shromáždění účastníků na
hl.n. v 8:30, vlakem doBad Schandau, návrat v 18:30
tamtéž).
Délka: 15 km skalami Saského Švýcarska, z toho 500
metrů po jištěné cestě
Doba trvání: 10 hodin
Cena: 690,- (v ceně vlak, přívoz, tramvaj; služby
v průvodce zdarma)
Další podrobnosti: Jiří Rak, tel.: +420 775 552
792,David Pastva, tel.: +420 775 552 790
Termíny:14. a 28. července, 5. srpna 2007
České Švýcarsko v kostce
Pěší výlet s průvodcem, který vás provede nejen
malebnou krajinou Českého Švýcarska z údolí říčky
Kamenice až po skalní vyhlídku hradu Šunštejna,
ale seznámí vás i s historií, architekturou i přírodou
tohoto regionu. Vhodné také pro rodiny s dětmi.
Doba trvání: 5 hod., 8 km; Trasa: Jetřichovice – Dolský mlýn – Vysoká Lípa – Zámecký vrch –Šaunštejn.

ŘÁDKY Z KRONIKY
Pokračování z čísla 304
1945 – PO OSVOBOZENÍ - V ZEMI BYLA VYDÁNA VÝZVA VLÁDY ČSR O DOSÍDLENÍ POHRANIČÍ. PRVNÍ VLAK Z PRAHY SMĚREM NA SEVER
VYJÍŽDÍ 15.KVĚTNA RÁNO – VEČER KOLEM
20,30H. ZASTAVUJE V KRÁSNÉ LÍPĚ. PŘIVEZL
NOVÉ NÁČELNÍKY STANIC I OBYVATELE NAŠEMU
MĚSTU. V NEJBLIŽŠÍCH DNECH SPRÁVNÍ KOMISE
PŘIDĚLUJE ZEM.USEDLOSTI, OBCHODY I TOVÁRNY DO NÁRODNÍ SPRÁVY, DOSUD ZDE PRACUJÍ
P.DUBSKÝ, KOLOUŠEK, ROUBÍČEK…
V ČERVENCI KONÁ SE ZDE PRVNÍ ÚSEKOVÁ
SCHŮZE UČITELŮ, KDE ZMOCNĚNEC MIN. ŠKOLSTVÍ INFORMUJE ŠKOL. PRACOVNÍKY O OTEVÍRÁNÍ ŠKOL V PŘÍŠTÍM ROCE.
S NOVÝMI DOSÍDLENCI ZAČÍNÁ SE CELÁ SPOLEČNOST KASTOVAT DO ČTYŘ SKUPIN POLITICKÝCH
STRAN ( KSČ, SOC. DEM., NÁR. SOC., LIDOVÁ).
PRVNÍ SVOBOBNÝ ROK SPĚJE TAK KE KONCI.
TEHDY JE VE FUNKCI PŘEDSEDA SPRÁVNÍ KOMISE P.KOVAŘÍK S P. BABORSKÝM, KTERÝ VE FUNKCI
SETRVÁ AŽ DO ZVOLENÍ PŘEDSEDY NÁRODNÍHO
VÝBORU V PŘÍŠTÍM ROCE.
1946 - TÍMTO ROKEM KONČÍ ODSUN OBYVATEL
NĚMECKÉ NÁRODNOSTI (CELKEM 3200 LIDÍ) A
TAK ČESKÉ OBYVATELSTVO NABÝVÁ VĚTŠINY,
RADOST Z VÍTĚZSTVÍ NAD FAŠISMEM JE VELIKÁ
A TAK SPOLEČNĚ PRACUJÍ NA ZVELEBENÍ OBCE
A ZACHOVÁNÍ PŘEVZATÉHO MAJETKU. TEHDY JE

Návrat autobusem z Vysoké Lípy do Jetřichovic
Cena: 200 Kč (v ceně teplý oběd; služby průvodce
zdarma)
Další podrobnosti:
Dana Štefáčková, tel.: 777 819 198
Termíny:7. července a 4. srpna 2007
Dále je možné využít tyto okruhy:
Kočárem jako za časů Kinských
Jízda kočárem malebným Kyjovským údolím. Projížďka jako za „starých dobrých časů“ podél říčky
Křnice až k Brtnickému mostku. Cestou zastavíme
u Jeskyně víl a na rozcestí „Pod praporkem“, s možností krátkých pěších výstupů do bizarního světa
pískovcových skal s doprovodem průvodce. Trasu je
možné individuálně upravit.
Doba trvání: cca 3 hodiny, počet účastníků: 5
Cena: 990,- / os., pokud rezervuje společně 5 osob (v
ceně jízda kočárem, průvodce)
Další podrobnosti:
David Pastva, tel.: +420 775 552 790
Rezervace, objednávky a platba (na akce je nutno se předem přihlásit):
Informační středisko Českého Švýcarska
Křinické nám., 407 46 Krásná Lípa, tel.: 775 552 790,
tel.: 412 383 413, david.pastva@ceskesvycarsko.cz,
informace@ceskesvycarsko.cz
Termín:dle dohody
Exkluzivně za knížecími vyhlídkami
(po stopách nejstaršího průvodce Českým Švýcarskem z r. 1864)
Okruh Jetřichovickými skalami tentokrát lahůdkově
- dozvíte se, jak tuto krajinu vnímal lesní adjunkt
Ferdinand Náhlík. Pojmeme návštěvu těchto skal
poněkud netradičně. Zanecháme civilizaci s jejími
moderními výdobytky a stresy aspoň na půldne
samu sobě,vytrhneme se z jejího vlivu a ponořme
se do 19. století.
Termín: dle dohody
(Dana Štefánková, České Švýcarsko o. p. s.)

TAKÉ ZAPOČATA PRÁCE NA ÚPRAVĚ SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ. VYDATNĚ POMÁHAJÍ I OBYV. NĚM.
NÁRODNOSTI. USTANOVEN BYL I SPORTOVNÍ
KLUB A JEŠTĚ TÉHOŽ ROKU ZAJÍŽDĚLI NAŠI
SPORTOVCI K UTKÁNÍ DO OKOLNÍCH MĚST. BYLI
I V DOLNÍ POUSTEVNĚ, KDE TEHDY OSLAVOVALI
PRVNÍ DOŽÍNKY NAŠEHO OKRESU. CELÁ AKCE
VYZNĚLA V MANIFESTACI DÍKUVZDÁNÍ NAŠIM
OSVOBODITELŮM.
TAKÉ VOLBY DO NÁRODNÍCH VÝBORŮ 26.
KVĚTNA PROBĚHLY HLADCE (KSČ 54,8 %) A TAK
DOSAVADNÍ SPRAVNÍ KOMISE BYLA NAHRAZENA VOLENÝM ORGÁNEM, PŘEDSEDOU BYL ZVOLEN P . J. BURSA.
1947- STOUPL POČET OBYVATEL NA 3189. JE
NUTNO POZNAMENAT, ŽE OBYVATELSTVO SPOLEČNĚ ORGANISUJE MNOHO OSLAV I KULTURNÍCH PODNIKŮ (NAPŘ. 5 OCHOTNICKÝCH DIV.
PŘEDSTAVENÍ, 4 VYSTOUPENÍ ZÁJEZDOVÝCH
SCÉN APOD.).
TOHOTO ROKU
DOCHÁZÍ KE SPOJENÍ
VŠECH PUNČOCHÁREN
V MÍSTĚ I OKOLÍ POD
HLAVNÍ SPRÁVU VE
VARNSDORFU.
Pokračování příště.
Zdroj: Kronika Krásné
Lípy (redakce neručí
za správnost údajů)
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….a ten míč kulatý, věc je záludná......
Z deníku fotbalových fanoušků potřetí a naposledy:
Satelitní turnaje již byly za námi a tak jsme s napětím očekávali výsledky. Celoroční urputný boj skončil, malým fotbalistům byli oporou nejen trenéři a
fanoušci, ale pomáhala jim spousta dalších tichých
společníků, kteří svou pomoc ukryli do sponzorských darů. A za to je potřeba vyjádřit jim poděkování. Byli to: Petobaking T. Ticháček, Stavebniny Partner, Potraviny Farský, Potraviny Hlinková,Koloniál
Jäckel,k. Hejduk,potraviny Vorlíček, statek J. Janiš,
Potraviny Z.Selingerová, restaurace Dřevěnka.
Hrálo se celkem 112 utkání a zde je tabulka s
výsledky:

Vyhrané
zápasy

umístČní
1. Varnsdorf

družstva z Dětského Domova – pod vedením tety
Mirky Hoškové, dvou družstev kluků, družstva TRENÉRŮ a nás fanoušků (tedy nutno říci, že spíš fanynek – maminek). S radostí jsme přivítali i trenéry
a fanoušky z Varnsdorfu – naše věčné rivaly, ale i
sportovní kamarády, kteří k naší radosti neváhali a
přidali se ke hře!! Páni, to Vám byla mela!
Jedna věc je pozorovat dění z lavičky a posuzovat
ten či onen zákrok, druhá věc je postavit se na trávník a vyzkoušet si vše na své kůži. Dopadlo to přesně jak v té písničce – míč kulatý, věc je záludná. Má
svůj vlastní svět, dělá si co chce a v žádném případě
nesleduje dráhu letu, který mu určíme. Jak to vlastně ti malí kluci dělají????

Remízy

Prohrané
zápasy

skóre

body

93

16

3

287:13

295

2. Dolní Poustevna A 66

27

19

183:48

225

3. Krásná Lípa

65

28

19

136:60

223

4. ChĜibská

38

34

40

98:97

148

5. JiĜíkov

35

28

49

94:100

133

6. Šluknov

29

19

64

68:158

106

7. Velký Šenov

25

25

62

71:175

100

11

99

11:300

17

8. Dolní Poustevna B 2

Počet branek našich hráčů za všechny utkání:
Ondra Lehoczki 30, Filip Kolář 21, Milan Pešír 20,
Fanda Holubek 17, David
Holubek 7, Dominik Cempírek 6, Matěj Pavlíček 2,
Pepea Sivák 2, Michal Smejkal 2,
Filip Alfery 1, Tomáš Bureš 1, Patrik Švorc 1, Kuba
Virgler 1.
Sami můžete posoudit, že druhé místo klukům
uniklo jen rozdílem prohraného zápasu. Ale nevadí,
příští sezónu to určitě napraví. Výsledky jsem znali
a teď nás již čekalo změřit síly s jinými, těžšími soupeři na turnaji v Dolní Poustevně, kde účast deseti
teamů z dalekého okolí (Skalice, Nový Bor atd.) prověřila naše kvality a určitě nám přinesla i přes špatný výsledek pozitivní zkušenost – nebát se bojovat
s těžším soupeřem. Nejvíce jsme se však těšili na
rozlučku na domácím hřišti, kdy jsme se konečně
dostali ke slovu ( tedy k činu ) i my fanoušci. Domluva totiž byla, že uspořádáme mini turnaj za účasti

Malí fotbalisti si dělali co chtěli nejen s maminkovským družstvem, se kterým mimochodem neměli
slitování a ono utrpělo zdrcující porážku, ale veškeré výtky trenérů za celou sezonu jim koukali vrátit. Velkou podívanou bylo klání mezi maminkami
– fanynkami a trenéry, ve své velkorysosti s nimi
pánové uzavřeli dohodu, že budou hrát bosí.
Ovšem netušili, že na mokrém trávníku to nebude
tak jednoduché. Nevím, jestli se maminkám – Amazonkám (jaký si daly název) nedařilo dávat góly,
protože nebyly tak fotbalově zdatné, nebo byly
oslabeny smíchem nad krásnými kreacemi protivníka, který se vlastně neustále válel po trávníku (tráva
byla opravdu vlhká).
Ještě, že byl rozhodčí v podobě p. Roubíčka neúplatný a pro Amazonky spravedlivý!!Opravdu si
nezasloužil vymáchání v kaluži od rozezlených
trenérů! Legrace byla veliká, nevadilo nám ani pár
občasných kapek z nebe. Turnaj nakonec vyhráli

zaslouženě kluci a s uspokojením šli na buřta. Nám
ostatním stačilo, že jsme přežili...
Později se k nám přidali ještě kamarádi fotbalisti –
starší žáci, kteří také ukončili sezónu, mimochodem
za laskavého přispění sponzorů Komaxa a Novie.
Po turnaji nás čekalo také rozkrojení velkého fotbalového dortu, který nám upekla jedna šikovná babička a byl tak velký, že stačil pro všechny. Slavnostně
jsme také rozloučili s kamarády, kteří odcházejí do
oddílu starších žáků. Trenéři se s nimi rozloučili předáním památečních dárků – Míšou Smejkalem, Fíďou Kolářem, Milanem Pešírem, Pepíkem Sivákem,
Kristýnou Plotovou.
Přejeme klukům i Týně hodně úspěchů a štěstí v
další fotbalové kariéře. Den pomalinku uběhl, děti,
fanoušci i pochroumaní fotbalisté se rozloučili a
popřáli si krásné prázdniny a zase v srpnu ve stejné
pohodě a sestavě – fotbalisti hurá na trénink! Trenérům přejeme pevné nervy a nám fanouškům silné
hlasivky - a na závěr pro všechny - cigi caga, hej,
hej fotbal!!
(Drahuše Lehoczská)
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Obhájí Theresa Senff
loňské vítezství?
Rekordních sto padesát šest žen má na startovní listině organizátor jubilejního ročníku světového
poháru Tour de feminin Jiří Vích. Mezi přihlášenými závodnicemi se skví i taková jména jako loňská
vítězka Theresa Senff, mistryně světa a čtyřnásobná
vítězka krásnolipského závodu Hanka Kupfernagel
či mistryně světa Lada Kozlíková. „Jsem zvědav, zda
se německé závodnici podaří loňský žlutý trikot
obhájit, zatím se to podařilo pouze Hance Kupfernagel, jinak co rok, to jiná vítězka,“ řekl ředitel závodu Jiří Vích.
O závod projevilo zájem třiadvacet družstev, za
které startují i závodnice z Austrálie či Jihoafrické
republiky. Již tradičně se na stratu objeví nejvíce
závodnic ze sousedního Německa a Polska. Krásnolipský závod si oblíbily i stáje z Holandska, Švýcarska, Belgie a Itálie. Po dlouhých letech se letos
mezi startujícími objeví i reprezentantky z Ruska a
Litvy. Mezi nováčky pak patří závodnice z Estonska.
České barvy bude hájit tým Rock Maschine Hradec
Králové pod vedením Roberta Kolmana.
Prvních sto dvacet kilometrů odstartuje ve čtvrtek 12. července. O vítězce se rozhodne v neděli
15. července.
(vik)

1. etapa: OKOLO ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU 112,5 km – start 12.7. ve 13:30 na krásnolipském náměstí
2. etapa: KRÁSNOLIPSKÉ OKRUHY 112,8 km – start 13. července v 10:00 na krásnolipském náměstí
3. etapa: POLSKO – BOGATYNIE – časovka 21,2 km – start 14. července v 10:00
4. etapa: NĚMĚCKO – LOBAU 89, 6 km - start 14. července v 16:00
5. etapa: LABSKÝMI PÍSKOVCI – 99,2 km – start 15. července v 10:05 na náměstí ve Varnsdorfu

Vážení spoluobčané
Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s městem pořádá ve dnech 12 . - 15 . července 2007 jubilejní
XX . ročník světového poháru – mezinárodní etapový cyklistický závod žen
„TOUR de Feminin – O cenu Českého Švýcarska.“
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu Vaší obcí.
12. července 2007 – čtvrtek
Úsek : Dolní Chřibská ( můstek ) – Doubice – Krásná Lípa
bude uzavřen v obou směrech od 15 : 15 hodin do 16 : 30 hodin !!!
13. července 2007 – pátek
Úsek : Rybniště ( Uniles ) – Doubice ( restaurace pana Krále )
bude zjednosměrněn ve směru závodu od 9 : 30 hodin do 13 : 30 hodin !!!
Úsek : Doubice od restaurace pana Krále směrem na Vápenku do Krásné Lípy
bude zjednosměrněn ve směru závodu od 10 : 30 hodin do 13 : 30 hodin !!!
Úsek : Doubice ( Stará hospoda ) – Dolní Chřibská ( můstek )
bude uzavřen v obou směrech od 9 : 30 hodin do 11 : 30 hodin !!!
15. července 2007 – nedělě
Úsek : Rybniště ( Uniles ) – Doubice ( restaurace pana Krále )
bude uzavřen v obou směrech od 11 : 00 hodin do 11 : 30 hodin !!!
Úsek : Doubice ( Stará hospoda ) – Dolní Chřibská ( můstek )
bude uzavřen v obou směrech od 11 : 00 hodin do 13 : 00 hodin !!!
Velice Vám děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na tento závod.
Organizační výbor „ Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska „

Krásná Lípa
Praha

• Köglerova naučná stezka
interaktivní vycházková trasa
• Desítky kilometrů značených tras
a cyklostezek územím NP České Švýcarsko
a jeho okolím
• Továrna - dům volného času
fitness, masáže, sauna, občerstvení,
ubytování (od července 2007)
• Infocentrum, galerie, muzeum
vše se zaměřením na České Švýcarsko

Sazba a tisk: PrintActive s.r.o.

• Rozhledna Vlčí hora, geologická mapa
v Zahradách, Kyjovské údolí, lidová
i honosná architektura apod.

www.krasnalipa.cz

•

e-mail: podatelna@krasnalipa.cz

•

tel.: +420 412 354 820
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