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Dny Českého Švýcarska potřetí

Kapela Kryštof, Superstar Leona Černá a Martin
Ševčík, nový rekord či nejdelší motocykly světa.
To a mnohem více byly už třetí Dny Českého Švýcarska. Sobotní program nejprve patřil dětem, pro
které byly v městském parku připraveny hry a soutěže. Na své si zajisté přišli i obdivovatelé historie
a motocyklů Čechie Bohmerland či milovníci prken,
co znamenají svět, když prakticky po celou sobotu
mohli přecházet od jednoho divadelníh představení ke druhému. Navíc divadlu patřila i neděle, kdy
se uskutečnilo závěrečné charitativní představení
divadelních souborů. V nové galerii v Továrně byly
k vidění fotograﬁe dětí, účastníků týdenního fotograﬁckého sympozia. Své příznivce si našla i cyklotrialová show.
(vik)

Příští číslo Vikýře vyjde
v úterý 18. září

Na rekord stačilo
třináct „Jégrovek“
Třináctka se 1. září stala šťastným číslem pro
Krásnou Lípu. Právě tolik odvážlivců totiž na
krásnolipské náměstí dorazilo v „Jégrově“ prádle
a město tak dostalo na stránky České knihy rekordů. To, že je jejich počin skutečně rekordní potvrdil
i zástupce Agentury Dobrý den z Pelhřimova a dík
za to patří i nejmladšímu rekordmanovi, teprve
dvouletému Šimonovi Rudolfovi.

Na cestu po výběžku vyrazily z Krásné Lípy
Již po deváté z krásolipského náměstí vyrazily na
spanilou jízdu po Šluknovském výběžku nejdelší
motocykly světa, Čechie Böhmerland. Zřejmě nikde
jinde na světě není možné vidět tolik vzácných Čechií
pohromadě, jako v jejich rodišti, v Krásné Lípě. Právě
zde, v malé továrně mezi dvěma světovými válkami
tyto technické kuriozity totiž spatřily světlo světa.
Do dnešní doby se díky několika málo nadšencům

dochovalo okolo stovky strojů krásnolipského konstruktéra Alberta Hugo Liebischa a od roku 1999 se
jejich majitelé pravidelně sjíždějí do Krásné Lípy. Během atraktivního programu mohli všichni příznivci
těchto strojů obdivovat krásné veterány s dlouhou
konstrukcí, které tvoří zhruba třetinu z celosvětově
dochovaných kusů, krásnolipský konstruktér jich totiž dohromady vyrobil asi tři tisíce.
(vik)

V úterý 16. 10. 2007 od 16.00
se uskuteční, pravděpodobně v přítomnosti prezidenta
České republiky Václava
Klause, slavnostní otevření
Domu Českého Švýcarska na
Křinickém náměstí.

Krásná Lípa – lepší místo pro život

strana 2

Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 10. 9. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 13. 9. 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

Povídání
o sběrném dvoře
Součástí technických služeb města je sběrný
dvůr, zřízený pro občany města a majitelé rekreačních objektů na území města, kteří mají zaplacený poplatek za popelnice. Ve sběrném dvoře
funguje již od roku 2000 sběr tříděných a nebezpečných odpadů, bohužel jsou občané a rekreanti, kteří dosud neví, že tato služba existuje.

Co je sběrný dvůr?

Je to místo, kam můžete ukládat odpad, který nepatří do popelnice ani do pytlů na komunální odpad a už vůbec ne do pytlů na odpad
tříděný.
Směsný komunální odpad je odpad, který
ukládáme do nádob (popelnice a silnostěnné
PE pytle s logem). Do těchto nádob a pytlů můžete ukládat směsný odpad z domácností po
vytřídění. Mezi tyto patří smetí, popel, nevratné
znečištěné obaly z domácností a kuchyňské odpady. Ostatní odpady je třeba uložit do sběrného dvora.

Co můžete ve sběrném dvoře
uložit?

Provádíte opravu bytu či domu? Tento stavební odpad můžete uložit ve sběrném dvoře.
Je dobře, pokud odpad rozdělíte na dřevo, suť,
omítku, dřevotřísku, izolační materiály, střešní
krytinu, beton, kameny, lepenku apod. Pokud
nejde stavební odpad vytřídit, považuje se za
stavební odpad s příměsí (opět však pouze
stavební materiály). Je špatné pokud přivezete
netříděnou suť a z té vykukují igelity a plastové
lahve. Bohužel i toto se stává. Plastové lahve (tříděný odpad) jsou velmi častým druhem odpadu, který se objevuje v odpadu směsném.
Vyklízíte nebytové prostory? K odpadu jako
jsou matrace, koberce, lina, různý nábytek, rozbité hračky a další drobnosti nepatří k nim drobné domácí přístroje. Ty už zařazujeme do jiné
kategorie. Tento odpad ukládáme jako směsný
nebo objemný.
Příště si povíme jak nakládat s odpadem nebezpečným.
Kamberská Eva, TS města
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RUBRIKA: Vaše otázky pro EKOPORADNU
Podstávkové domy a Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví (EHD - European Heritage Days) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Tato
největší celoevropská kulturní akce otevře od 8.
do 16. září 2007 brány více než 1000 výjimečných
památek v České republice. Čtyři stovky z nich jsou
pro veřejnost běžně uzavřeny a Dny evropského
dědictví tak představují jedinou příležitost k jejich
návštěvě. Prohlídku architektonických, technických
či přírodních památek doprovodí okolo 500 kulturních akcí. To vše zcela zdarma nebo za speciální
vstupné. Letošním tématem Dnů evropského dědictví jsou „Památky, řemesla a lidová kultura“.
Právě v oblasti Českého Švýcarska a Šluknovského výběžku můžeme nalézt řadu jedinečných
památek lidové architektury. Typickými stavebními
objekty tohoto regionu jsou podstávkové domy,
které v sobě spojují prvky východoevropského
roubeného stavení se západoevropským hrázděným obydlím. Vlastní podstávka (podpůrná dřevěná konstrukce stojící podél stěn přízemí) pak nese
váhu střechy, případně patra domu. Tato unikátní
lidová architektura byla oceněna např. vyhlášením
vesnické památkové zóny ve Vysoké Lípě, Kamenické Stráni a Dlouhém Dole. Jedinečné území Krajina
podstávkových domů (severní Čechy, Horní Lužice
a Dolní Slezsko) bylo také navrženo na zařazení pod
záštitu organizace UNESCO.

Mnoho
podstávkových domů
bylo po 2. sv. válce
zlikvidováno,
ale
naštěstí řada z těch,
které se zachovaly
do dnešních dnů,
prochází díky svým
současným
majitelům
citlivými
úpravami, které jim
mají navrátit jejich
původní
krásu.
O záchranu a prezentaci jedinečného kulturního dědictví, kterým
je zdejší lidová architektura, usiluje řadou svých
aktivit také České Švýcarsko o. p. s. Patří mezi ně
např. vydání reprezentativní obrazové publikace
Lidové památky Českého Švýcarska nebo vydání
katalogu Podstávkové domy Českého Švýcarska.
Také jednou ze specializací Ekoporadny Českého
Švýcarska je téma podstávkových domů a jejich
šetrné rekonstrukce. Vaše případné dotazy rádi
zodpovíme na Zeleném telefonu Ekoporadny
Českého Švýcarska 412 383 246 nebo na e-mailu
ekoporadna@ceskesvycarsko.cz
Eva Podhorská,
České Švýcarsko o. p. s.

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Krásná Lípa
vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU
na obsazení pracovní pozice – administrativní pracovník
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 možný k 1. 10. 2007.
Požadavky:
• ukončené, minimálně úplné středoškolské vzdělání – nejlépe všeobecného nebo ekonomického
zaměření
• velmi dobrá znalost administrativních činností
• velmi dobrá znalost práce na PC (uživatelské programy Word, Excel)
• dobré komunikativní schopnosti, příjemné vystupování
• schopnost samostatného rozhodování
• časová ﬂexibilita
• praxe v oblasti administrativních činností a veřejné správy výhodou
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) – lze doložit dodatečně
• ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení – administrativní
pracovník – neotvírat“ do 7. 9. 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 17. 8. 2007

Jan Kolář – tajemník MěÚ
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Různé
Mateřské centrum Beruška se chystá
na novou sezónu
Milé maminky (a také tatínkové, babičky, dědečkové a hlídací tety) s dětmi předškolkového věku,
po srpnové pauze se na Vás těšíme již v úterý 4. září
v podkroví školní družiny.
Jsme tu již šestým rokem 2x týdně pro všechny,
kdo chtějí trávit čas rodičovské dovolené se svými
dětmi aktivně, v kolektivu podobně „postižených“
si vyměňovat zkušenosti, navazovat nová přátelství, umožnit svým ratolestem získat nové kamarády z řad vrstevníků. Pravidelný předem připravený
program cvičení rodičů s dětmi a výtvarné hrátky
budou pokračovat, a teď pozor!:
Díky letošnímu příspěvku od MěÚ Krásná Lípa
a členským příspěvkům jsme pro Vás přichystali novinky – nový kvalitní CD přehrávač pro příjemnou
atmosféru a 2 nástěnné tabule s rolemi papíru ke
kreslení na svislou plochu. Už se těšíme, jak si na
nich dětičky budou pěkně uvolňovat zápěstí (důležité pro nácvik psaní). Kromě toho máme nově vymalovanou šatnu, toaletu i skladové prostory. Přijďte se určitě podívat na krásné obrázky na stěnách,
které pomáhaly tvořit také děti.
Stále nabízíme knihovničku s časopisy a knihami
pro rodiče, možnost občerstvení, jsme vybaveni hudebními nástroji pro nejmenší i např. gymnastickými míči pro cvičení a relaxaci maminek i dětí, máme

Pozvánky

informace o akcích podobně zaměřených organizací v okolí a o možnostech vyžití rodiči s malými
dětmi.
Nejbližší větší akcí bude v říjnu Burza dětského
oblečení a sportovního vybavení, pak nás čeká Mikulášská besídka s opravdovým Mikulášem a čerty,
v novém roce opět oblíbený Karneval pro nejmenší,
veselé Velikonoční zdobení a v červnu soutěže ke
Dni dětí.
Velmi ráda připomínám příležitost pro maminky
věnovat se v čase rodičovské dovolené také svému osobnímu růstu - ve spolupráci s Komunitním
centem Českého Švýcarska pro Vás od září otevíráme nové běhy vzdělávacích kurzů s možností bezplatného profesionálního hlídání dětí ve věku od 1
roku v prostorách Berušky. I v tomto školním roce
budeme v rámci projektu K omunitní centrum spolupracovat s logopedkou Mgr. Helenou Beytlerovou
a dětskou psycholožkou Mgr. Petrou Bartlovou, se
kterými budete moci bezplatně konzultovat.
Těšíme se na Vás!
Aktuální informace mateřského centra v našem
krásném městě najdete také na:
http://mcberuskakl.wz.cz
Za MC Beruška Ivana Kaštánková
otevírací doba MC: Úterý 9-12, Pátek 9-11
kontakt: 607 852 620

Jednotný ceník jízdného pro Ústecký kraj
K datu 2. 9. 2007 došlo ke sjednocení ceníků v regionu Ústeckého kraje na základě jednání s Krajským úřadem v Ústí nad Labem. Pro oblast České
středohoří - Východ (středisko Litoměřice) zůstává
ceník beze změny, pro oblast Šluknovsko (středisko
Varnsdorf ) dojde k navýšení cen jízdného. Ceníky
jízdného budou k dispozici ve vozidlech, v infor-

mačních kancelářích a na internetových stránkách
www.csadsm.cz.
Využijte možnosti odbavení přes čipovou kartu,
každá 10. jízda na předvoleném úseku je zdarma!!!
Ing. Tomáš Roubiček,
Generální ředitel ČSAD Semily, a.s.

Nadace EURONISA rozdělí 600 tisíc korun

Nadace EURONISA vyhlásila podzimní veřejné
kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investičního fondu, beneﬁčních akcí a darů
sponzorů.
Podporovány budou projekty uskutečněné od
1. ledna 2008 v následujících oblastech: sociální
a zdravotní, kulturní a vzdělávací. Předběžná částka

NA
TERÉNNÍ ZÁKLADN� BUK
V KRÁSNÉ LÍP�
PROGRAM:
Zahrajeme si indiánské
hry, na ohništi si
p�ipravíme indiánské jídlo,
indiánská hudba a tanec,
zápas muchmochva
KDY?
V sobotu 15. zá�í
OD KOLIKA?
Od 14:00
CO S SEBOU?
N�co indiánského
(pírko do vlas�, oblek,
korále, …)

SOU�ÁSTÍ VÍKENDU BUDE I TURNAJ

KDY SKON�ÍME?
V 17:00. Ovšem pro ty,
kte�í se rozhodnou na
TZ BUK p�espat, bude ve
20:00 k dispozici indiánská
sauna
(nutné mít sebou plavky,
ru�ník a spacák – bude se
spát ve stanech)

V LAKROSE

TÝMY SMÍŠENÉ – MIN. PO�ET 5 LIDÍ V JEDNOM TÝMU

Kontakt:

k rozdělení je 600 tisíc korun. Podrobné podmínky,
formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na
adrese Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01
Liberec 1 nebo na internetových stránkách: www.
euronisa.cz. Uzávěrka přijímání žádostí je 8. října
2007 do 16 hodin. Žádat mohou neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa. Vyloučeny jsou
politická hnutí či strany a fyzické osoby.
Pro více informací kontaktujte:
Jan Pelant
- koordinátor projektu „Pozvedněte slabé!“
mobil: 604 473 478, 485 100 218
e-mail: jan.pelant@euronisa.cz

EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
Tip na první zářijový páteční večer a noc pro ty, co se
v noci v lese nebojí má Správa CHKO Lužické hory,
která pořádá 11. Evropskou noc pro netopýry. Již
pátým rokem se přidáváme k pořádání této akce na
úpatí Suchého vrchu u ústí ledové jeskyně Naděje.
„Návštěvníci budou mít jedinečnou šanci setkat se
s živými netopýry, seznámit s důvody a způsoby
ochrany netopýrů, uvidí některé metody výzkumu
netopýrů a budou si moci zakoupit tématické propagační materiály,“ řekla Kristýna Pištová z Občanského sdružení přátel Lužických hor. To vše na vás čeká
v pátek 7. 9. 2007 od 21. do 24. hodiny. Jako nutné
vybavení doporučujeme obuv do terénu a baterku
schopnou svítit nejméně jednu hodinu. Podrobnější
informace naleznete na www.luzicke-hory.cz.

POHLEDY DO MINULOSTI
NEJSEVERNĚJŠÍCH ČECH
Obecně prospěšná společnosti České Švýcarsko
Vás zve na první zahajovací výstavu v Galerii Továrna, dům volného času. Sbírky černobílých a kolorovaných historických pohlednic Václava Hiekeho tu
budou k vidění od 10. září až do konce letošního
roku.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA SPRÁVĚ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE
Správa CHKO Labské pískovce Vás i Vaše žáky srdečně zve na Den otevřených dveří na Správě CHKO
Labské pískovce, který se uskuteční ve středu 12.
září 2007 od 9.00.
Program:
9.00 Promítání „Putování za labskými bobry“ (L. Černá)
11.00 Promítání ﬁlmu„Natura 2000 - České Švýcarsko
a Labské pískovce“
13.00 Přednáška o CHKO Labské pískovce s promítáním (W. Hentschel)
15.00 Přednáška „Ptačí oblasti v Doupovských a Krušných horách - monitoring ptáků“ (V. Tejrovský)
Všechny přednášky trvají přibližně hodinu a půl.
Promítání ﬁlmu 25 minut.
Po celý den můžete ve vestibulu správy navštívit
výstavu „Tajemství labského kaňonu“, která je pořádána u příležitosti 35. let od založení CHKO Labské
pískovce.
Po celý den Vám též budou k dispozici pracovníci správy CHKO Labské pískovce, kteří rádi zodpoví
Vaše dotazy nebo představí svou práci.

Prodej bytů
Město Krásná Lípa vyhlašuje záměr obce převést členská práva k bytům I. kategorie: č. 2, 13 - Nemocniční 1065/32, č. 1 - Nemocniční
1063/28, vše Krásná Lípa. Plocha bytů cca 72 m2.
Pravidla ke stažení na:
http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/prodej%20bytů.doc

412 383 113, tzkrasnybuk@centrum.cz , www.volny.cz/tiliacz

Aktivita byla podpo�ena z programu Make a connection - P�ipoj se.

Informace: 412 354 839, tumova@krasnalipa.cz
Aktivita byla podpo�ena z programu Make a connection - P�ipoj se.
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Sachsen Classic 2007 v Krásné Lípě již potřetí
„Cože prý dělají řidiči kabrioletů, když prší? Vylévají vodu ze svých aut!“
To říká s trochou nadsázky článek o Sachsen Classic v MF Dnes. Počáteční obavy ze špatného počasí
se naštěstí nevyplnily a piloti letošní jízdy veteránů
dorazili z Drážďan do Krásné Lípy suší a přivezli s sebou docela hezký slunečný den.
Jistě i díky tomu Sachsen Classic potřetí v řadě
přilákala do Krásné Lípy zástupy diváků, kteří tuto
rallye historických vozidel spolu s mladoboleslavskou Škodovkou přivítali vskutku důstojně. Právě
díky dobře připravené akci a nadšeným divákům
se při slavnostním vyhlášení vítězů ve Skleněné
manufaktuře ﬁrmy VW za účasti vysoce postavených představitelů Svobodného státu Sasko a členů
představenstev významných automobilek o Krásné
Lípě a Českém Švýcarsku hovořilo jedině v tom nejlepším tónu.
A to už je také malý pohled do zákulisí této jedinečné akce. Na Sachsen Classic je možné pohlížet
z mnoha úhlů. Krásná a cenná auta, řidiči zvučných
jmen, příležitost pro setkání lidí, kteří hýbou auto-

mobilovým průmyslem. Nebo třeba také desítky
spolupracujících lidí a doslova tisíce hodin práce
strávených přípravou 600 kilometrů dlouhé jízdy.
V Krásné Lípě patří dík zejména starostovi města
panu Zbyňku Linhartovi a tajemníkovi města Janu
Kolářovi za mimořádně vstřícný přístup a vydatnou
pomoc při zajištění uzávěry náměstí, která je základní podmínkou pro to, aby akce proběhla bezpečně
a vůbec mohla být uskutečněna.
V neposlední řadě patří dík zaměstnancům technických služeb města, členům sboru dobrovolných
hasičů a mnoha dobrovolníkům a dobrovolnicím za
jejich bezvadnou práci odvedenou v době, kdy jiní
lidé tráví volný čas odpočinkem.
A konečně – srdečný dík patří zejména divákům,
kteří vytvořili onu hezkou atmosféru, bez které se
žádná akce neobejde a kteří dávají vynaloženému
úsilí všech výše jmenovaných smysl a chuť pustit se
do přípravy dalšího ročníku, jehož termín byl stanoven na 28. až 30. srpna 2008.
Tomáš Salov,
koordinátor Sachsen Classic v České republice

Letnice Vlčí Hora 2007 - aneb děkovné dozvuky
Ještě před měsícem byly Letnice tak daleko a najednou je před námi už pátý ročník festivalu. Dojmy
si odnesl každý svoje, ale doufáme, že si všichni
našli něco, co se jim líbilo a proč přijdou příští rok15.8.-17.8 2008 znovu. Počasí se vydařilo a tak i náš
tradiční dětský den proběhl tak, jak má. Jsme rádi že
Vás přišlo tolik a budeme se snažit, aby ten další ročník byl zase o něco lepší. Děkujeme všem, kteří nám
vyšli vstříc. Sponzorům za pochopení, že bez peněz
se to dělat nedá a jednotlivcům za hromadu, vět-

šinou jaksi neviditelné, práce a spoustu času, který
akci věnují. Nelze jmenovat, ale Vám, kteří víte, že
jste to Vy, patří velký DÍK. Spoluobčanům děkujeme
za toleranci, kterou s návštěvníky měli. Tak vítejte
LETNICE 2008.
Za OS Vlčí Hora Panenková Šárka
A co se na Vlčí Hoře chystá v nejbližší době?
No přeci DRAKIÁDA a to už 28. 9. 2007 od 14.00
u kapličky.

Letnice? I my tam byli...
Strávit bez placení pohodový den na festiválku
Letnice ve Vlčí Hoře, takovou možnost získali klienti
Ústavů sociální péče v Brtníkách a Krásné Lípě, kteří navštěvují Agenturu Pondělí. Bylo tomu tak díky
vstřícnosti občanského sdružení Vlčí Hora, pořadatele 4. ročníku Letnic. Pro lidi s postižením žijící
v ústavech sociální péče je možnost strávit příjemné dny se svými vrstevníky bez postižení vždy velká
příležitost ukázat, že „jsme tady, umíme se radovat
a také nás zajímá hudba, tanec a vše co ke správnému letnímu festivalu patří“.
„Naši klienti tu měli možnost kromě poslechu
muziky nabídnout i své výrobky z terapeutických
dílen našeho Denního centra v Rumburku. A dá
se říci, že velmi úspěšně, protože nazpět jsme
nepřivezli vůbec nic“ řekla k víkendové akci Vlaďka Pokorná, asistentka klientů v Denním centru
v Rumburku. A dodala: „Atmosféru na festiválku si

pochvalovali i sami klienti, proto touto cestou ještě
jednou děkujeme o.s. Vlčí Hora za bezplatné pozvání na Letnice.“
Kamila Staňková, Agentura Pondělí
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Kapela bude turistický pochodu zahajovat i nadále
Téměř třemi sty účastníky se může chlubit letošní,
pětadvacátý ročník turistického pochodu Skalními
hrádky Labských pískovců, který tradičně pořádal
krásnolipský Klub českých turistů. Organizátoři pochodu kromě tradiční stokilometrové trati připravili
dalších devět turistických tras, které jeho účastníky
zavedly do nádherných krajin Českého Švýcarska
a Labských pískovců. Nejvíce účastníků pochodu,

padesát osm, se vydalo na třicet devět kilometrů
dlouhý pochod. Velký zájem byl i o dvanáctikilometrové pochody a to i ten večerní páteční na Dymník.
Stokilometrový pochod absolvovalo devatenáct turistických nadšenců. Nejmladším účastníkem pochodu byl bezpochyby roční Kubík Vaněk z Varnsdorfu,
nejvzdálenějším účastníkem pak turista z Dánska,
který si do Čech přijel ujít sto kilometrů.

Letošní novinkou pak bylo páteční slavnostní
zahájení pochodu, kterému dominovala country
kapela Ruksak. Ostatně, jak řekl předseda krásnolipských turistů Václav Hieke, právě hudební doprovod
se s největší pravděpodobností stane do budoucna
nedílnou součástí tohoto srpnového pochodu.
(vik)

Nejvzdálenější turista byl Dán, nejzajímavější Slovák
Ujít sto kilometrů Skalními hrátky Labských pískovců sice přijel turista až z Dánska. K nejzajímavějším
letošním účastníkům pochodu ovšem bezpochyby
patřil slovenský turista Ján Brudňak. Do Krásné Lípy
totiž dorazil na kole až ze Svidníka. Právě z tohoto
slovenského města se vydal na cyklojízdu kolem bývalého Československa, chtěl tím oslavit osmdesát

let turistiky ve Svidníku a své šedesátiny. Trasu si Ján
Brudňák rozložil do 28 etap, které si naplánoval tak,
aby vedly především po československých hranicích.
Celkem ujel 3277 km a navštívil jak nejzápadnější
obec země Hranice, tak i nejvýchodnější obec země
Hrčavu. „Prožil jsem nádherných 28 dní dovolené,
na které nikdy nezapomenu,“ řekl slovenský turista.

Pod Tolštejnem bylo opět veselo
– krásnolipští vyhráli již po druhé za sebou
V sobotu 26. srpna si dali v Jiřetíně dostaveníčko
zástupci obcí Tolštejnského panství, aby na již čtvrtém ročníku akce „Hry legrace a smíchu“ pobavili
nejen diváky, ale především sami sebe. Soutěžilo se
v osmi netradičních disciplinách a vyvrcholením byl
přechod přes kládu nad jiřetínským koupalištěm.
Celkovým vítězem se staly Marfuše z Krásné Lípy,
kterými byli zaměstnanci našeho Komunitního centra, druhé místo obsadily překvapivě děti z Jiřetína,

Deneb v altánu
V úterý 14. srpna navečer proběhl druhý koncert
v altánu v městském lesoparku. Tentokrát se divákům představila hudební skupina Deneb. V hodinu
a čtvrt trvajícím koncertu zahráli nejen lidové písně
několika národností (irské, holandské, české, balkánské apod.) ale i autorská díla. Koncert shlédlo
necelých sto diváků ( a několik psů) a podle ovací
Deneb zaujal a sklidil zasloužený potlesk. Tuto akci
pořádalo Město Krásná Lípa, jehož zaměstnancům
patří poděkování a již nyní je jasné, že v započaté
tradici budeme pokračovat. Proto bedlivě sledujte
výlepové plochy a internetové stránky HYPERLINK
„http://www.krasnalipa.cz“ www.krasnalipa.cz, ať
vám další zajímavé akce neutečou.
Petr Semelka

bronzová příčka patřila pirátům z Horního Podluží,
na čtvrtém místě skončili členové pořádající agentury TP, páté místo si vybojovalo ssací komando od
pana Špůra a závěr tabulky patřil trpaslíkům z Rumburka, kteří ale byli vyhodnoceni a odměněni za
nejlepší masky. Na závěr připravili pořadatelé kvalitní občerstvení u ohně a tak si lze jen přát, aby další
ročník byl stejně úspěšný jako ten letošní.
(Sudemi)

Na jeho dovolenou zcela jistě dlouho nezapomenou
ani turisté krásnolipští. Ti se s Jánem Brudňákem seznámili před třemi lety při své oddílové dovolené na
Slovensku a od té doby jej považují za svého velkého
kamaráda. „Jsem nesmírně rád, že Ján během své jízdy nezapomněl na Krásnou Lípu a učinil ji jedním ze
svých etapových měst,“ podotkl Václav Hieke.
(vik)
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JOB PORADNA KOMUNITNÍHO
CENTRA ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Lidé díky Job poradně získávají práci
O tom, že spolupráce s Job poradnou v Krásné
Lípě se vyplatí se přesvědčila již první pětice lidí,
kteří díky ní získali práci. Stačilo několikrát navštívit v Job poradně Evu Mánkovou, sepsat společně
životopis, najít vhodnou pracovní nabídku, nacvičit
osobní pohovor a pak se ucházet o pracovní místo.
Někdy se podařilo získat práci napoprvé, jindy bylo
potřeba zkusit štěstí vícekrát.
Zeptali jsem se Evy Mánkové, který člověk si v nedávné době našel práci a jak se mu daří v novém
zaměstnání: „Paní Božena si našla práci ve ﬁrmě Lukram v Horním Podluží, kde pracuje ve výrobě a leští
nějaké polotovary. Práce ji prý velmi baví a je šťastná,
že může opět pracovat.“ Eva Mánková dále uvedla, že
paní Božena pravidelně navštěvovala Job poradnu,

kde ji pomohli sepsat životopis, trénovali společně
osobní a telefonický pohovor a paní Božena byla
prý sama velmi aktivní a snaživá, což hodně přispělo k tomu, že ji ﬁrma Lukram zaměstnala.
O tom, že člověk, pokud chce práci, musí být aktivní a nečekat, že mu snad sama spadne do klína,
mohou vyprávět i ostatní, kteří díky Job poradně
Komunitního centra našli práci a dnes mohou do
rodinného rozpočtu přispívat daleko větší částkou
než podporou z Úřadu práce a sociálními dávkami.
Služby, které jsou Job poradnou poskytovány
jsou zdarma a jsou určeny všem, kteří chtějí najít,
změnit či si udržet práci.
Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska

Otestovali jsme v Job poradně servery nabízející práci

Víme, kde určitě práci najdete!

škoda, že takto výborný systém pro hledání práce
je schovaný kdesi ve změti desítek odkazů. Bohužel tato vada na kráse je natolik závažná, že jej využívá jen malé procento nezaměstnaných, majících
přístup na internet a ÚP tedy získal známku 2,67.
Pojďme se nyní podívat na server, který obdržel známku 4,87, tedy skoro za pět. Stal se jím
server http://www.4yougratis.cz/inzeraty/hledam_praci/. Pro ústecký kraj jsme na něm nenalezli ani jeden inzerát na uvedené pozice, neobsahoval žádnou další nabídku, byl nepřehledný
se spoustou reklam a s nepraktickým vyhledávačem pracovních nabídek. Takže tady práci určitě
nehledejte.

Na internetu se dnes dá najít všechno. Dokonce
i pracovní inzeráty, kterých je dnes na internetu
tolik, že je čím dál složitější se v nich vyznat. Job
poradna proto pro Vás vybrala a otestovala 11 internetových serverů a v tomto článku Vám poradíme, který server je ten nejlepší a také poukážeme
na ty, na kterých nemá cenu ztrácet čas hledáním
práce.
Testované servery jsme vybrali tak, že do běžného vyhledávače jsme zadali „hledám práci“ a servery, které se objevily, jsme podrobili testu. Navíc
jsme přidali server Úřadu práce, který vyhledávač
nenašel. Kritériem pro hodnocení bylo: 1. Nabízí server dostatek pracovních míst v regionu v oborech zedZde uvádíme přehled testovaných serverů a jeník a účetní?, 2. Byl server přehledný? Hledalo se Vám
jich známku, kterou v testu získali:
v něm dobře?, 3. Byly v inzerátech uvedeny veškeré
http://www.sprace.cz/
2,47
informace, které jste hledali? (směnnost, plat, pracohttp://www.nabidky-prace.cz/
2,53
viště, ...), 4. Byla na serveru i jiná nabídka, než jenom
http://www.easy-prace.cz/hledam-praci/
2,60
inzeráty? (např. jak napsat životopis, spočítat si mzdu,
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno
2,67
http://www.dobraprace.cz/zivotopis-hledam-praci.php 3,20
novinky v zákonech, atd.). Testování jsme provedli
tak, že na uvedené otázky jsme odpovídali známhttp://www.jobpilot.cz/
3,47
http://www.profesia.cz/
3,67
kou jako ve škole (1 je nejlepší, 5 nejhorší).
http://www.hledampraci.cz/
3,73
Velmi nás překvapilo, že ani jeden server neprošel
http://www.volna-pracovni-mista.cz
4,20
testem na výbornou. Tou nejlepší známkou v testu
http://prace.hyperinzerce.cz/
4,40
bylo 2,47 a odnesl si ji server www.sprace.cz. Tento
server také doporučujeme všem, kteří hledají práci.
http://www.4yougratis.cz/inzeraty/hledam_praci/ 4,87
Na www.sprace.cz naleznete poměrně dostatek inzerátů na hledanou
Pro všechny,
pozici, server je přehledný a každý se
kteří chtějí práci.
v něm vyzná a hlavně další nabídka
... najít
... změnit
(vložit životopis atd.) je skvělá. Pokud
... udržet si
jste tedy nezaměstnaný a hledáte
práci, pak začněte určitě s hledáním
Kontaktní místo
na tomto serveru!
Komunitní centrum Českého Švýcarska
Masarykova 246/6
Rozsáhlou nabídku pracovních
407 46 Krásná Lípa
příležitostí měly také servery www.
Kontaktní osoba
nabidky-prace.cz a www.easy-prace.
Eva Mánková
cz/hledam-praci.cz. Zastavme ale
+420 412 354 843, + 420 775 554 492
mankova@krasnalipa.cz
se na chvíli u serveru Úřadu práce
... pro nové zaměstnání
(http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/
Doba pro veřejnost
Úterý od 8:00 do 10:00
vmjedno). Úřad práce by měl nejjak hledat práci
Středa od 15:00 do 17:00
jak napsat životopis
lepší hodnocení, pokud by se ovšem
jak získat práci
dobře hledal (všimněte si dlouhého
přístup k největší databázi
odkazu). Najít vyhledávač nabídek
volných pracovních míst
práce na stránkách ÚP je nadlidský
... vše zdarma
výkon i pro zkušeného profíka, denně se pohybujícího na internetu. Je

Job
poradna

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

Test internetových serverů jsem pro Vás provedli
v rámci projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska.
Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska

Job poradna
nabízí
- přístup k největší databázi volných pracovních míst
- ukážeme Vám jak a kde hledat práci
- naučíme Vás psát životopis a motivační dopisy
- umožníme Vám zatelefonovat zdarma do ﬁrmy, kde hledají zaměstnance
- pokud budete chtít, povedeme Vaší složku
s životopisy, vysvědčeními a vším, co potřebujete k hledání práce
- připravíme Vás na osobní pohovor
- vysvětlíme, jak si udržet práci
- poradíme v oblasti pracovního práva
- na nástěnce na náměstí a v Komunitním centru pro Vás aktualizujeme volná pracovní místa v regionu
VŠE NALEZNETE V KOMUNITNÍM CENTRU
ZDARMA

Job poradnu naleznete v Komunitním centru
Českého Švýcarska v suterénu městského
úřadu v Krásné Lípě. Vchod do Komunitního
centra je ze zadní strany budovy. Pracovnicí
Job poradny je Eva Mánková. Otevírací doba je
v úterý od 8.00 do 10.00 a ve středu od 15.00
do 17.00. Telefon je 775 554 492.
Job poradnu a další služby Vám Komunitní
centrum poskytuje v rámci Iniciativy společenství EQUAL, která je spoluﬁnancována
evropským sociálním fondem EU a státním
rozpočtem České republiky.
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INFORMACE Z DOMU VOLNÉHO ČASU - TOVÁRNY
Bližší informace: Zuzana Fryčová, tel.: 777 33 22 15

Svatba
v Továrně
Dne 24.8.2007 byla Továrna pokřtěna první
velkou oslavou. V barových prostorech se konala
svatba pana Jury a paní Viki Talanovových. Od poledních hodin se vše chystalo na chvíli, až dorazí
novomanželé. Personál zajistil krásnou slavnostní
tabuli a pohodovou atmosféru. Akce se vydařila
a novomanželům dodatečně přejeme hodně lásky a radosti na společné cestě životem.

Tip na výlet aneb zářijové rozhledy
Září je měsíc, ve kterém se poslední teplé víkendy téměř nabízí k tomu, abychom je využili
na vyhlédnutí do naší jedinečné krajiny Českého
Švýcarska.
Z Krásné Lípy vyrazíme dopoledne pěšky přes
městský park do mírného kopečku na Kamennou
Horku, odkud se otevírají první pěkné pohledy jak
zpět na město, tak i do volné krajiny směrem k Vlčí
hoře a zadnímu Českému Švýcarsku a když budeme mít štěstí, uvidíme i Děčínský Sněžník. Pokračujeme po žluté turistické značce přes Hely, bývalou zemědělskou osadu zaniklou po druhé světové
válce, nejprve do údolí a posléze vystoupáme mírný svah, ze kterého se nám otevře milý pohled na
chaloupky, posázené v Kyjově a jeho okolí.
Poté, co stále po žluté dojdeme do této vesničky, vydáme se na Kyjovskou skalní stezku, jež nás
za trochu námahy odmění působivými pohledy ze
skalních ostrohů i kamenných cestiček Kyjovského

hradu do zelenkavých
kaňonů
a údolí v okolí říčky Křinice.
Po návratu do
centra Kyjova k restauraci Na Fakultě
máme na výběr,
buď tu u dobrého
pití a jídla počkáme na víkendový
turistický autobus,
odjíždějícím pár
minut před pátou
odpolední do Krásné Lípy nebo si můžeme cestu
zpět „střihnout“ pěšky např. přes rozhlednu na Vlčí
hoře, což nám zabere i s výstupem a trasou zpět
na Křinické náměstí z Vlčí Hory přes Zahrady a Skři(jf)
vánčí pole přibližně čtyři hodiny.

Továrna má jedno
z nejmodernějších
solárií
Od 22.8.2007 máme plně v provozu solárium.
Jedná se o jedno z nejmodernějších solárií řady
turbo vertical , kdy minuta stojí 6 Kč a jako bonus
od nás dostanete každé desáté opalování zdarma!!! Součástí provozu solária je i možnost zakoupit cenově výhodnou solární kosmetiku, která patří
nezbytně k zdravému opalování a prodlužuje tzv.
hnědnoucí efekt.
Objednávky přijímá paní Hlavová na tel.:
774 492 230.
POZOR – ZMĚNA:
Ranní cvičení s panem Ing. Rakem je dočasně
odloženo na 12. 9. 2007.
AKCE:
Dne 7. a 8. září 2007 od 18 hodin pořádáme AKCI
– ke každému zakoupenému panáku Kofola zdarma! Přijďte se k nám pobavit, jsme stylový bar, přijdou si zde na své i ti nejnáročnější.
Dne 9. září Vás srdečně zveme na odpolední posezení. Pro každého z Vás máme k teplému nápoji
(káva, čaj, griotka, grog) sladké překvapení zdarma!
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Vážení sousedé,
k 31. 8. 2007 jsem z mnoha osobních důvodů rezignoval na funkci místostarosty a člena Zastupitelstva města Krásná Lípa.
Velmi si vážím podpory, které se mi ve volbách do městského zastupitelstva dostalo a všem za ni upřímně děkuji. Mnohokrát děkuji za spolupráci také zaměstnancům radnice, technických služeb, sportovního areálu, kulturního domu, T-klubu, redakční radě Vikýře a těm, kteří se na jeho výrobě podílejí, kolegům z městské rady a zastupitelstva, jakož i všem ostatním, kteří pro naše město jakkoliv pracují a s nimiž jsem měl tu čest osobně se poznat a spolupracovat.
Děkuji, Jan Fiala
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A ZASE FOTBAL!!!
Někomu by se možná zdálo, že naši
nejmenší fotbalisté usnuli na vavřínech, protože už se o nich dlouho
nepsalo. Ale kdepak!!! Kluci si užívali
zasloužené prázdniny.
S novými tréninky začali začátkem
srpna a hned na pátek 17.8. pro ně
trenéři připravili přátelský zápas. Sou-

peřem jim byl Varnsdorf. Kluci na ně
byli doslova natěšeni a my čekali, jak
to všechno bude probíhat. Zápas to
byl krásný, varnsdorfští dostali doslova „NA PRDEL“ a konečné skóre bylo
Krásná Lípa- Varnsdorf 9:0!!!!
Kluci – bezva – a jen tak dál!!
M. Alferyová

MINI SATELIT

Satelitní turnaje, o kterých vás pravidelně informujeme, letos začínají
v sobotu 1. září.
V sobotu 25. srpna se hrál ve
Chřibské také satelitní turnaj, ale
pouze mezi 6ti týmy- Chřibská,
Krupka A a Krupka B, Česká Kamenice, Dolní Poustevna a Krásná Lípa.
Krásná Lípa nastoupila k zápasu s těmito hráči:
Honzík Kaipr, Dominik Cempírek,
Fanda Holubek, David Holubek, Ondra Lehoczki, Lukáš Hrneček, Tomáš Alfery, Filip Alfery, Kamča Hošek, Kuba
Virgler, Matěj Pavlíček a Patrik Švorc.
V bráně chytal: Tomáš Rýsler.

Program kina Krásná Lípa na m�síc ZÁ�Í 2007
pond�lí 3. 9.
od 18.00 hod

HOSTEL II.

Vstupné 60,- K�

T�i americká d�v�ata cestují tentokrát po Slovensku. Pokra�ování úsp�šného
hororu. 94 min. Ml. p�ístupno od 18ti let.
st�eda 5. 9.
od 18.00 hod

EDITH PIAF

Vstupné 60,- K�

Marion Cotillardová exceluje v roli ikony francouzského šansonu. 141 min. Ml.
p�ístupno od 15ti let.
pond�lí 10. 9.
od 18.00 hod

SMRTONOSNÁ PAST 4

Vstupné 60,- K�

Bruce Willis znovu navléká propocený hrdinský nát�lník coby drsný policajt
McClane. 128 min. Ml. p�ístupno od 12ti let.
st�eda 12. 9.
od 17.00 hod

SHREK T�ETÍ

Vstupné 60,- K�

Animovaný zelený zlobr z bažiny znovu úto�í na divácké bránice, chyb�t u toho
nesmí ani Kocour v botách! 93 min. �ESKÁ VERZE! Ml. p�ístupno
pond�lí 17. 9.
od 18.00 hod

DANNYHO PAR�ÁCI 3

Vstupné 60,- K�

Známý zlod�jský tým se vrací v t�etím pokra�ování vtipné zlod�jské série. 122
min. Ml. p�ístupno od 12ti let.
st�eda 19. 9.
od 18.00 hod

Rady trenérů nebyly na zmar, kluci předvedli týmovou hru a všechny
soupeře porazili.
Tak kluci, hlavně neusněte na vavřínech a do dalších zápasů hodně
štěstí!
M. Alferyová

JEDNOTKA P�ÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ

Vstupné 60,- K�

Sv�ží, legra�ní a chytrý kriminální film o ostrých poldech je dílem britské
produkce. 121 min. Ml. p�ístupno od 15ti let.
pond�lí 24. 9.
od 18.00 hod

FANTASTICKÁ �TY�KA a Silver Surfer

Vstupné 60,- K�

Padouch Surfer je na nejlepší cest� zni�it zemi a �tve�ice superhrdin� se musí
dát do práce. 93 min.�ESKÁ VERZE. Ml. p�ístupno od 12ti let.
st�eda 26. 9.
od 18.00 hod

PROKLETÍ DOMU SLUNE�NIC

Vstupné 60,- K�

Ducha�ský horor o rodince, která se nast�huje do strašidelného domu. 91
min. Ml.p�ístupno od 12ti let.

VIKÝŘ, KRÁSNOLIPSKÝ PŮLMĚSÍČNÍK, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00231459, šéfredaktor Šárka Pešková. Adresa redakce: Městský úřad
Krásná Lípa, Masarykova 6, tel.: 412 354 820. Příspěvky a inzerci přijímá MěÚ Krásná Lípa. Sazba: Ondřej Hořeňovský, tisk: Tisk Krásná Lípa, s. r. o.
Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.

