310

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč
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První analýzu směsného komunálního
odpadu má město za sebou
Co vše tvoří obsah našich popelnic? Máme v třídění odpadu ještě rezervy? Kolik biologicky rozložitelného odpadu odkládají do popelnic krásnolipské
domácnosti? Je v různých lokalitách města odpad
různého složení?
Tak právě na tyto otázky měla dát odpovědi první
analýza směsného komunálního odpadu v Krásné
Lípě, která proběhla v pátek 7. září 2007, v areálu
Technických služeb.
Desítka pracovníků města ve spolupráci s Ing. Milanem Hulánem ze společnosti PRO-EKO Varnsdorf
podrobila podrobnému rozboru obsah několika
desítek cíleně vybraných odpadových nádob z celého území města. Jednotlivé složky odpadu byly
pečlivě odděleny a zváženy, výsledky byly pečlivě
zaznamenány. Získaná data budou zpracována
a k výsledkům analýzy se vrátíme v příštím čísle
Vikýře.
Ale již na první pohled bylo patrné, že téměř
polovina zkoumaného odpadu byla právě ta dále
využitelná. Tedy klasické oddělitelné složky (papír,

Stále se v té Lípě
něco děje

plast, sklo) a biologicky rozložitelný odpad (kuchyňský odpad a odpad ze zeleně).
Při neustále rostoucím množství produkovaného
komunálního odpadu a zároveň stále rostoucí ceně
za jeho likvidaci, se právě zde ukazuje prostor pro
další aktivity, které ve svém důsledku musí znamenat menší tlak na životní prostředí, ale koneckonců
J. Kolář
i na naše peněženky.

Třídění odpadu ve městě se usnadní
Třídění odpadu se již stalo pro nezanedbatelnou
část občanů samozřejmostí. Právě díky jim dosahuje Krásná Lípa velmi dobrých výsledků v dlouhodobých statistikách.
Na území města probíhá třídění dvěmi způsoby. Klasicky, tzn. do speciálních velkoobjemových
kontejnerů na jednotlivé komodity – papír, plast,
bílé a barevné sklo. Druhým způsobem je třídění
jednotlivých komodit do speciálních pytlů, které
se v určený den odkládají na určenou svozovou
trasu. Tímto způsobem je pak možné třídit i další
komodity – drobné kovy, nápojové kartony, přírodní textil atd.
Každý ze způsobů má své pro i proti. Každý občan si může vybrat způsob, který mu více vyhovuje.
Právě pro občany, kteří preferují první z uvedených způsobů separace – tedy do kontejnerů – je
určena připravovaná novinka – navýšení počtu tzv.
separačních hnízd, tedy míst, kde jsou soustředěny
velkoobjemové kontejnery. Těchto míst je v současné době pět – u náměstí, v Dukelské ulici, na
sídlišti, v Kyjově a ve Vlčí Hoře.
Od poloviny měsíce kontejnery přibudou v Zahradách u Pharmingu, na Kyjovské ulici u Slávie,
v Křižíkově ulici u baru Bogota, na Varnsdorfské ulici u potravin a další se objeví na parkovišti v centru
města u Tip-Sport baru.
Zkrácení donáškové vzdálenosti je, jak ukazují
odborné studie, důležitým prvkem v ochotě a motivaci občanů odpady třídit.

Příští číslo Vikýře vyjde
v úterý 2. října

Výsledky stávajícího rozšíření kontejnerových
stanovišť budou s odstupem vyhodnoceny a případně bude přistoupeno k dalšímu zahuštění stávající sítě.
J. Kolář

Tak jsme opět prokličkovali letní sezónou plnou
velkých sportovních, kulturních a společenských
akcí. Organizačně, ﬁnančně, časově i jinak velmi
náročných.
Jen co Krásnou Lípou projela poslední závodnice
závodu světového poháru v cyklistice Tour de Feminin, otevírali jsme za přítomnosti předsedy Senátu
ČR Přemysla Sobotky rekonstruovanou Továrnu.
Pak městem projížděli, neobvykle již potřetí a v davech diváků, klasičtí sachsen veteráni.
Poslední prázdninový pátek na fotbalovém hřišti
okresního přeboru zahrála prvoligová skupina Kryštof a následující den na náměstí vyvrcholily Dny
Českého Švýcarska – Setkání přírody a lidí 2007. Padaly i světové rekordy a celodenně z náměstí vysílal
Český rozhlas.
Jen krátce si vydechneme a je tu návštěva nejvýznamnější - Václav Klaus, prezident České republiky s první dámou. Ta bude v Krásné Lípě a blízkém
okolí trávit celý den, pan prezident v podvečerní čas
16. října 2007 slavnostně otevře nový Dům Českého
Švýcarska na náměstí.
Je toho na městečko naší velikosti opravdu dost.
J. Kolář

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.

Občanská právní poradna
v Komunitním centru - zdarma
Komunitní centrum Českého Švýcarska otevírá
občanskou právní poradnu pro veřejnost, která
bude působit v Komunitním centru v Krásné Lípě.
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu pouze písemně, buď přímo v Komunitním
centru v Krásné Lípě nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si můžete vyzvednout
osobně v Komunitním centru nebo si jej stáhnout
z webových stránek na adrese www.krasnalipa.
cz/kccs. Formulář získáte také na emailové adrese

bohacova@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat
přímo paní Boháčové v Komunitním centru nebo
zaslat na email bohacova@krasnalipa.cz. Na Vaše
dotazy bude odpovídat zdarma advokát s dlouholetou praxí JUDr. Zbyněk Pražák (odpovídá na dotazy např. v publikacích Poradce).
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 842.
Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra

Krásná Lípa – lepší místo pro život
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RUBRIKA: Vaše otázky pro EKOPORADNU

Svoz
separovaného
odpadu

Ozónová vrstva a my

Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 24. 9. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 27. 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

Mate�ské centrum Beruška za podpory m�sta Krásná Lípa
po�ádá

Místo konání: Kulturní d�m (kino) Krásná Lípa, 1. patro
P�íjem v�cí k prodeji:

PÁTEK ----- 5. 10. 2007 --- 16 – 18 hod.

Prodej:

SOBOTA --- 6. 10. 2007 ---

8 – 10 hod.

V současné době slýcháme často z médií údaje
o stavu ozonové vrstvy. Jistě proto nebude na škodu
připomenout si, co to ozonová vrstva vlastně je a co
pro nás její existence konkrétně znamená. Máme
k tomu také dobrý důvod – 16. září bylo vyhlášeno
Mezinárodním dnem ochrany ozonové vrstvy.
Z hodin chemie si ještě možná vzpomeneme,
že ozon je molekula tvořená třemi atomy kyslíku.
V atmosféře se vyskytuje ve velmi malém množství,
ale má obrovský význam pro živé organismy. Ve
výšce čtrnáct až šedesát kilometrů nad zemským
povrchem vytváří onu velice důležitou vrstvu, která pohlcuje podstatnou část škodlivého slunečního
UV záření. To může při vyšší intenzitě nepříznivě
ovlivnit existenci života na Zemi - projevuje se třeba
omezením růstu rostlin nebo také úbytkem planktonu a tím způsobuje narušení biologické rovnováhy v oceánech. Škodlivé UV záření se podílí na
vzniku rakoviny kůže, na očních chorobách a také
oslabuje imunitní systém člověka. Kdyby se všechen
ozon v ovzduší co nejvíce zkoncentroval, vytvořil by
vrstvičku o tloušťce sotva tří milimetrů. Ačkoliv se
to může zdát neuvěřitelné, právě na této tenoučké
ozonové vrstvě závisí náš život na Zemi.
Ozonová vrstva se však tenčí, z velké části na
tom má podíl právě činnost lidí, zvláště používání

freonu a halonu v chemickém, elektrotechnickém či
kosmetickém průmyslu.
V ČR zatím došlo k úplnému vyřazení spotřeby CFC (tzv. tvrdých freonů) a halonů pro veškerá
běžná použití (ve sprejích, chladničkách a mrazničkách, apod.). Česká republika má také vlastní halonovou banku, která z území státu cíleně stahuje
nebo zdarma odebírá vyřazené hasicí přístroje obsahující halony.
K ochraně ozonové vrstvy můžeme přispět
i my. Staré lednice, které už v našich domácnostech
doslouží, musíme odevzdávat do sběrných dvorů či
na jiná vyhrazená místa. Staré chladicí technologie
v průmyslu nebo v obchodu je třeba nahrazovat
novými a vyřazená zařízení předávat k recyklaci.
Podle vědeckých výzkumů se však i přes různá
opatření k ochraně ozonové vrstvy očekává její obnovení v plné míře až za čtyřicet let. Do té doby je
zemský povrch vystaven nebezpečnému záření,
proti kterému se musíme chránit individuálně a věnovat pozornost radám o ochraně před škodlivým
ultraﬁalovým zářením, které proniká atmosférou
ve zvýšené míře právě kvůli ztenčené vrstvě ozónu
v atmosféře.
Eva Podhorská,
České Švýcarsko, o. p. s.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Sdělujeme Vám, že z důvodu nezbytných prací na elektrickém zařízení bude přerušena dodávka elektrické
energie v obci: Krásná Lípa - ul. Frindova, Komenského, Školní, U Tiskárny, Zahradní
Datum a čas: 25. 9. 2007 od 7.45 do 14.15
PEŠKAŘ JAN, vedoucí Provozní správy Děčín, tel. 840850860

Tak to je tedy obsluha
Poslední sbohem : Nad�žd� Wünschové
Touto cestou se na vždy lou�íme z naší drahou a milovanou která nás na vždy
opustila 1.9.2007, po dlouhé a t�žké nemoci ve v�ku 48 let.
Nad�ždou Wünschovou ,která byla dobrou manželkou , maminkou,
babi�kou, sestrou, tetou, švagrovou, kamarádkou a paní, na kterou budeme
z láskou vždy vzpomínat , že byla stalé veselá a um�la se také bavit i druhé.
Dokázala pomoc i druhým.
Již p�es rok byla místop�edsedkyní Ob�anského romského sdružení �A�IPEN.
Stále se zabývala romskou problematikou snažila se pro romskou etniku
vytvá�et podmínky a uspokojení pot�eb ve volnem �ase. Také vedla r�zné
Volno�asové aktivity, z romskými d�tmi a mládeží. Za tuto veškerou
dobrovolnou aktivitu ji pat�i velké dík.
Touto cestou se sní lou�í : Ob�anské romské sdružení �a�ipen
P�edseda : Ferenc Robert, Místop�edseda : Miko Roman a
�len rady : Ferenc Ladislav, a dozor�í rada.
Také se touto cestou lou�í : manžel Jan

dcera Jana s druhem Františkem
vnuk František
synové Jan, Patrik a Daniel
také sourozenci s rodinami Anna, Petr a Dušan
a ostatní p�íbuzní a známí

P�edseda sdružení: Ferenc Robert

Povídání
o sběrném dvoře
– 2. díl
Zopakujme si co je sběrný dvůr

Je to místo, kam můžete ukládat odpad, který nepatří do popelnice. Je součástí technických služeb
města a zřízen pro občany a majitele rekreačních objektů na území města.

Nebezpečný odpad

Pod tímto názvem se skrývají tyto druhy odpadu: rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
a jiný odpad obsahující rtuť, lednice, mrazáky, oleje,

Bydlím zde jen pár měsíců,takže bylo jen otázkou času, kdy „prolezu“ všechny místní obchůdky.
Až jsem se dostala do květinářství za cukrárnou
„Venezie“. Již od dveří se na mě usmívala malá, milá,
drobná paní „Veronika Žilková“. Posléze jsem zjistila,
že je to sama paní vedoucí Romana Koudelová. Od
první chvíle mi padl do oka její entuziasmus, její živý
zájem o to co právě sháníte. A nejlepší je, že když
nic nekupujete, nechá Vás se jen dívat, pochovat si
každý dárkový předmět i přesto, že ví, že dnes nenakupujete.
Prostředí Vás naprosto pohltí, ale největší zážitek
jsou vázané květiny v tomto krámku. Jsem z většího
města a musím přiznat, že styl tohoto vázání, nenajdete na každém rohu - exotika, romantika, střízlivost s krásou a hlavně nápaditost. Do tohoto květituky, barvy, tiskařské barvy, lepidla, odmašťovací přípravky, léky, baterie, monočlánky, akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení.
Ve sběrném dvoře je umístěna plechová buňka se záchytnou vanou, kam se většina nebezpečných odpadů ukládá. Nejčastějším druhem ukládaného nebezpečného odpadu jsou barvy a rozpouštědla a to jak
zbytky barev, tak obaly tímto znečištěné. Upozorňuji
na nutnost při ukládání všech tekutých odpadů
použít uzavřenou nádobu (obal) z důvodu další
manipulace a převozu.
Proto i doma tyto odpady mějte uzavřené a uložené
na místě, kde nemůže dojít ke styku s vodou.
- Lednice a mrazáky patří do sběrného dvora neporušené, včetně motoru a chladícího zařízení s náplní.
Pokud není lednice kompletní i tak patří pouze do
sběrného dvora.

nářsví mě přivádí i zvědavost, co nového dnes paní
vedoucí zas navázala. Během návštěv jsem byla
svědkem několika mně milých aktů. Vstoupí zákaznice a paní Koudelová už od pultu drmolí omluvy,
aniž by zákaznice věděla proč. Bylo jí vysvětleno, že
minule ty růže byly levnější, takže ji tím pádem vrací
30,- Kč a malý dárek k zadostiučinění. Jindy mi před
plným obchodem zákazníků, odhodlaně doporučuje, že mnou vybrané kytky nejsou čerstvé, ať je
nekupuji, jedině s velkou slevou.
Myslím, že toto je obchůdek, který naše město
reprezentuje, jak tvrdí i „naši lufťáci“, plní své poslání
a hlavně, nás ženy, hladí po duši.
PS: Už jste viděli ty nádherné sušiny, vytvářené
přímo na místě?
(nana)
- Vyjetý olej, nebo olej z fritovacího hrnce přinést
v uzavřené nádobě.
- Prošlé a nepoužité léky můžete uložit ve sběrném
dvoře, nebo odevzdat do lékárny.
- Použité monočlánky, baterie a akumulátory se ukládají do uzaviratelného, umělohmotného kontejneru.
- Elektronické a elektrické spotřebiče tzn. počítače,
monitory, kopírky, televize, rádia, vysavače, drobné
domácí spotřebiče (kávovar, mixer, fritovací hrnec,
vysoušeč vlasů, dětské hračky apod.)
- Pneumatiky (bez disků) ukládáme do otevřeného
kontejneru a odvážíme k dalšímu zpracování (rozdrcení a další použití ve stavebnictví).
Všechny nebezpečné odpady odváží ﬁrma MARIUS
PEDERSEN, která má oprávnění k převozu, tyto pak
putují k ekologické likvidaci.
Kamberská Eva, TS města
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Různé
Mladí fotografové
fotili na téma
šetrná turistika

Pozvánky

Ústecký dům dětí a mládeže společně s ČSOP Tilia a ﬁrmou Active Relations byly pořadateli prvního
ročníku fotograﬁckého sympozia, kterého se účastnily děti a mládež z Čech a Německa. Tématem
sympozia byla šetrná turistika v Českém Švýcarsku
a Sasku. Polovinu týdne děti strávily fotografováním
pod odborným vedením Karla Žitňanského, druhou
polovinu týdne mladí fotografové své práce zpracovávali, hodnotili. A to co vzniklo jste měli možnost
vidět na výstavě v Galerii v Továrně – domě volného
času. Kromě práce ale na děti také čekala zábava.
Absolvovaly výlet
po Národním parku České a Saské
Švýcarsko, pobesedovaly se starostou Zbyňkem
Linhartem o šetrné turistice ve
městě, vyslechly
si zajímavé povídání Nataši Belisové o objektech
lidové zbožnosti
zdejšího kraje či
si s Václavem Sojkou povídaly na
téma fotograﬁe
a fotografování.
(vik)

POHLEDY DO MINULOSTI
NEJSEVERNĚJŠÍCH ČECH

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Vás
zve na reprízu výstavy POHLEDY DO MINULOSTI
NEJSEVERNĚJŠÍCH ČECH, instalované v nových
prostorách Galerie Továrna. Výstava bude otevřena
denně od 10. září do 31. prosince 2007.

Krásnolipský turnaj má svého vítěze
Čtyřiadvacet mariášníků se v sobotu 8. září po pět
hodin snažilo dokázat, kdo z nich je v této hře momentálně nejlepší. Přijeli nejen z okolních obcí, ale
i třeba z České Lípy, Žandova, Mnichova Hradiště
a Mladé Boleslavi. Vítězem se stal pan Jan Kozák ze
Semil, který ve dvacetníkové hře vyhrál 78,40 Kč. Druhý skončil pan Karel Srbecký z Rumburka (na snímku

hájí barvy jednoho známého pivovaru) a bronzovou
příčku obsadil pan Roman Macek z Jiříkova. Jediným
reprezentantem Krásné Lípy byl pan Milan Hlína.
S příjemným prostředím a vzornou obsluhou v baru
„U Kuruce“ byli všichni hráči velmi spokojeni a dík
patří i Komunitnímu centru, našemu městu a ﬁrmě
Moraﬁs Rumburk za propagační předměty.

Přednáška o podzemí
Fotografování Českého Švýcarska
s Václavem Sojkou

Termín:
12.–14. 10. 07

V úterý 25. září od 17.00 se v Městské
knihovně v Rumburku bude konat přednáška
Ing. Přemysla Brzáka, vedoucího týmu speleologů ze Střediska ekologické výchovy Netopýr Varnsdorf s názvem „Loretánské podzemí
v Rumburku“. Přednáška volně přístupná veřejnosti přiblíží výsledky půlročního výzkumu

podzemních prostor pod loretánským areálem v Rumburku. Návštěvníci přednášky se
dozví řadu doplňujících informací, které doplní již probíhající výstavu Loretánské podzemí v Rumburku. Výstava Loretánské podzemí
potrvá do 31. 10. 2007 a přístupná je od úterý
do soboty od 10.00 do 17.00 hod.

(další termín 19.–21. 10. 07)

Místo:
Dům Českého Švýcarka,
Křinické náměstí 10,
407 46 Krásná Lípa

Jste milovníky a obdivovateli přírody, chtěli byste poznat krásy Českého Švýcarska a naučit se objektivem svého
fotoaparátu zachytit jedinečné okamžiky krajiny plné tajemství?
Pak vás zveme na fotograﬁcký workshop pod vedením zkušeného fotografa a znalce přírody Václava Sojky.
Cílem workshopu: je umožnit pozorovat, vnímat a vidět krajinu a přírodu NP ČŠ pod vedením špičkového
fotografa. Kvalitně vyfotografovat to, co vnímáme a co se nám líbí. Součástí je výklad k základům techniky
fotografování a úpravy fotograﬁí ve Photoshopu. Na závěr dne proběhne vždy promítání a hodnocení snímků.
Účastníci kurzu získají certiﬁkát.
Pro účastníky je dále připravena:
� soutěž v rámci workshopu o publikace Českého Švýcarska o.p.s.
� fotograﬁcká soutěž na téma Krajina zrozená z moře aneb geologické zajímavosti Českého Švýcarska
(hlavní cenou je digitální fotoaparát)
� prezentace fotograﬁí z workshopu na www.ceskesvycarko.cz a v galerii v Krásné Lípě
O lektorovi: s tvorbou pana Václava Sojky je možné se také blíže seznámit na www.vaclavsojka.cz
Účastníci: maximálně 10 osob
Cena workshopu: 3.800 Kč včetně DPH. V ceně je zahrnut lektor, občerstvení během teoretického
výkladu v Domě ČŠ, ubytování ve dvoulůžkových pokojích (2 noci, snídaně), certiﬁkát, balíček
s propagačními a publikačními materiály.
Pořadatel: České Švýcarsko o. p. s., kontaktní osoba: Radka Soukalová, tel. 777 819 914
Program, více o lektorovi a přihlášky: naleznete na www.ceskesvycarsko.cz/ops/fotograﬁcky-workshop.
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: vzdelavani@ceskesvycarsko.cz, přihláška bude potvrzena
okamžikem příjmu platby na účet České spořitelny a.s., č. ú. 927 926 319/0800. Storno podmínky uvedeny
v přihlášce.

www.ceskesvycarsko.cz

S chrámovou hudbou za záchranu památky
Zachránit památkově chráněný dům v Lipové se již několik let snaží Společnost pro
trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. Další
z mnoha možností, jak toho docílit, je i uspořádání beneﬁčního koncertu chrámové hudby v provedení Mikulášovického sboru, který se uskuteční ve středu 26. září v kostele sv.
Šimona a Judy v Lipové. „Výtěžek koncertu je
určen právě na záchranu památkově chráněného domu čp. 424 v Lipové,“ zdůraznila
předsedkyně společnosti Libuše Hlinková.
Dodala, že tento dům je cenným příkladem
lidové architektury typickým pro naše pohraničí. „Dům by měl po rekonstrukci sloužit
jako mezinárodní setkávací centrum a informační středisko, obecní knihovna, regionální
muzeum a ukázková dílna starých řemesel,“
upřesnila Libuše Hlinková.

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
Šluknovska je neziskovou organizací se
sídlem v Lipové. Ve Šluknovském výběžku
působí od roku 1999 a snaží se přispívat k trvale udržitelnému rozvoji v oblasti ochrany
životního prostředí a přírody, v rozvoji cestovního ruchu, kultury i v sociální oblasti
pohraničí. Společnost každoročně připravuje Hvězdicovou jízdu, trhy starých řemesel
i českoněmecké jazykové kurzy. „Navíc usilujeme o prezentaci Šluknovska jako krajiny
podstávkových domů, která se pomalu stává
pojmem nejen pro své obyvatele, ale i pro
návštěvníky tohoto našeho jedinečného
regionu,“ připomněla Libuše Hlinková. Podotkla, že odborníci odhadují, že se v našem
pohraničí dodnes zachovalo asi devatenáct
(vik)
tisíc podstávkových domů.

strana 4

18. září 2007

SVÁTEČNÍ AKCE V KRÁSNÉ LÍPĚ 27. – 29. ZÁŘÍ 2007
�eský svaz ochránc� p�írody Tilia
ve spolupráci s m�stem Krásná Lípa

Během minulých let jsme se vždy připojili k celosvětově pořádané akci CLEAN UP THE WORLD – UKLIĎME SVĚT, úklidem ve městě. Pojďme tedy i letos uklízet tam, kde je to nejvíce potřeba. Pojďme si uklidit město.
Proto vyzýváme i Vás! PŘIPOJTE SE K ÚKLIDU a podpořte tak snahu nejen organizátorů akce z ČSOP Tilia, ale i zaměstnanců městského úřadu, Komunitního centra Českého Švýcarska, technických služeb a dalších krásnolipských
organizací, kteří půjdou a budou uklízet Krásnou Lípu – centrum Českého
Švýcarska.
KDY A V KOLIK?
Za každého počasí ve čtvrtek 27. září v 15.00
KDE?
Sraz je na náměstí v Krásné Lípě
V podvečer si pak na TZ Buk společně opečeme buřty.

po�ádá

�eský svaz ochránc� p�írody Tilia
ve spolupráci s m�stem Krásná Lípa

po�ádá

Kdy a v kolik? Za každého po�así
v pátek 28. zá�í 2007 v 9:00

Co chystáme:
výstavu
fotografií
na téma
„Život mezi odpadky“
Kdy
a v kolik?
Za každého
po�así
celé 28.
rodiny
- ekosout�že pro
v pátek
zá�í 2007 v 9:00
- divadelní p�edstavení
Co chystáme:
S výstavu
sebou: DOBROU
fotografiíNÁLADU
na téma „Život mezi odpadky“
T�šíme
se napro
Váscelé rodiny
ekosout�že
Kontakt:
412p�edstavení
383 113, tzkrasnybuk@centrum.cz
divadelní
S sebou: DOBROU NÁLADU

T�šíme se na Vás

Kontakt: 412 383 113, tzkrasnybuk@centrum.cz
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO�TEM �ESKÉ REPUBLIKY

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

�ESKÝ SVAZ OCHRÁNC� P�ÍRODY TILIA
VE SPOLUPRÁCI S M�STEM KRÁSNÁ LÍPA

VÁS ZVE NA P�EDSTAVENÍ

NABLÝSKEJTE KOLOB � ŽKY,
ODRÁŽEDLA, VYTÁHN �TE BRUSLE
P�IPRAVTE MAMINKY A TATÍNKY,

KDE? Na nám�stí v Krásné Líp�
(v p�ípad� nep�ízn� po�así v Kulturním dom�)
KDY A V KOLIK? Za každého po�así
v pátek 28. zá�í 2007 v 10:00
S SEBOU: Dobrou náladu
T�ŠÍME SE NA VÁS
Kontakt: Šárka Pešková 412 383 113
tzkrasnybuk@centrum.cz
www.volny.cz/tiliacz

V po�adu Aby bylo na Zemi milo si budeme hrát s vodou, budeme uklízet odpadky z lesa a
�ekneme si, jak se v lese chovat, poznáme, že zví�e není hra�ka a zopakujeme si všechno o
t�íd�ní odpad�...a také si p�ipomeneme, že bychom m�li vždycky pomoci tam, kde je to
pot�eba...Tak pokud budete mít náladu na hezký výlet, p�ije�te do Krásné Lípy...

KDY: Za každého po�así
v sobotu 29.9.2007 ve 14:00 hod
KDE: U altánu u Cimráku v Krásné Líp�
S SEBOU: Kolob�žky, kole�kové brusle, odrážela.
P�ILBU!!!
A DOBROU NÁLADU
Zkusme alespo� jednou za rok si naplánovat celý den tak, abychom ke své
jízd� nepot�ebovali automobil. Napl�me tak letošní motto Dne bez aut
"Budoucnost pat�í šetrné doprav�!" a nechme své auto doma.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO�TEM �R

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

strana 5

18. září 2007

Koncert Dnů Českého Švýcarska opět charitativní
Stejně jako v minulosti i při letošním koncertu Dnů Českého Švýcarska se předával ﬁnanční charitativní dar těm, kteří to nejvíce potřebují. V minulosti to byl krásnolipský dětský domov. Tentokrát
členové kapely Kryštof přispěli do „sbírky na Katku“ částkou pět tisíc korun.
(vik)

USNESENÍ

ze 18. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 6. 9. 2007
I. Hlavní program
6. zasedání Zastupitelstva města
Usnesení RM č. 18 - 01
RM bere na vědomí konání 6. ZZM, které
se uskuteční 13.09.2007 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ.
Hlavní body programu:
a) Zpráva o hospodaření města za první
pololetí 2007
b) Zpráva o činnosti MěÚ
Zpráva o činnosti MěÚ
Usnesení RM č. 18 - 02
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti
Městského úřadu Krásná Lípa předloženou tajemníkem MěÚ Janem Kolářem.
Příprava rekonstrukce ZŠ
Usnesení RM č. 18 - 03
RM projednala stav zpracování PD celkové rekonstrukce hlavní budovy Základní
školy, především s aspektem na úspory
spotřeby energií a pravidla pro poskytování dotací v rámci fondů EU.
RM schvaluje rámcově postup přípravy
zadání přepracování energetického auditu budovy ZŠ a podkladů pro podání
žádosti o dotaci.
II. Došlá pošta
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 18 - 04
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek:
p. p. č. 541/8 o výměře 1354 m2, k. ú. Krásný Buk.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 18 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej části
p. p. č. 1904/3 o výměře 176 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zařízení zahrady Bertholdu Vorlíčkovi, Krásná Lípa, Havlíčkova
26, za podmínky současného odkoupení
části p. p. č. 1903/3 o výměře 21 m2, k. ú.
Krásná Lípa, za celkovou cenu 7 880 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 18 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej části
p. p. č. 241/1 o výměře 62 m2, k. ú. Krásná
Lípa (nově vzniklá p. p. č. 241/4) a části
p. p. č. 243/6 o výměře 120 m2, k. ú. Krásná Lípa, dle předloženého návrhu, za
účelem podnikání, ﬁrmě EURO TOPOZ,
spol. s r. o., za podmínky současného odprodeje (směny) části p. p. č. 2972/2, k. ú.
Krásná Lípa.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 18 - 07
RM doporučuje ZM neschválit prodej
p. p. č. 594/2 o výměře 803 m2 a p. p. č.
596 o výměře 457 m2, vše k. ú. Krásný Buk.
Souhlas s prodejem pozemku
Usnesení RM č. 18 - 08
RM doporučuje ZM vydat souhlas s prodejem p. p. č. 1956/7, k. ú. Krásná Lípa,
Vlastě Skřivanové, Krásná Lípa, Křižíkova
918/32.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 18 - 09
RM doporučuje ZM schválit prodej části
p. p. č. 2383/1 a části p. p. č. 2384/1 (nově
vzniklá 2383/13) o výměře 681 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Pavlu Suchému, Krásná Lípa, Nemocniční
1092/2a a Markétě Suché, Krásná Lípa,
Křižíkova 1001/5, za cenu 28 040 Kč (do
základní výměry 7 060 Kč, nad základní
výměru 11 480 Kč, porosty 9 500 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 18 - 10
RM doporučuje ZM neschválit prodej
části p. p. č. 2383/1, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení samostatné zahrady Hynku Boštíkovi, Krásná Lípa, Bendlova 5,
z důvodu prodeje jinému zájemci a dluhů vůči městu.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 18 - 11
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č.
1063 o výměře 70 m2, části p. p. č. 531/2
o výměře 269 m2 a p. p. č. 531/3 o výměře
1252 m2, vše k. ú. Krásná Lípa, Františku
Pavlíkovi, Krásná Lípa, Kyjovská 682/63,
za účelem výstavby rodinného domu za
cenu 41 630 Kč. Prodej bude realizován
podle § 2, odst. 9 Postupu ve věci prodeje
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 18 - 12
RM doporučuje ZM neschválit prodej
p. p. č. 531/3 o výměře 1252 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Milanu Pešírovi, Krásná Lípa,
Štefánikova 575/11, z důvodu prodeje
jinému zájemci.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 18 - 13
RM doporučuje ZM neschválit prodej
p. p. č. 531/3 o výměře 1252 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení samostatné
zahrady Jiřímu Roubíčkovi, Krásná Lípa,
Štefánikova 13, z důvodu prodeje jinému
zájemci.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 18 - 14
RM doporučuje ZM schválit směnu části
p. p. č. 2908 o výměře 30 m2 a části p. p. č.
2896/1 o výměře 85 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa z vlastnictví města Krásná Lípa za
nově vzniklou p. p. č. 627/2 o výměře 113
m2, k. ú. Krásná Lípa z vlastnictví Jiřího
a MUDr. Jany Kouteckých, Krásná Lípa,
Frindova 1086/28, veškeré náklady se
směnou spojené uhradí žadatel.
Zajištění přístupu
Usnesení RM č. 18 - 15
RM schvaluje přístup k objektu Pražská
944/37, Krásná Lípa přes p. p. č. 403/1, k.
ú. Krásná Lípa, ve vlastnictví města Krásná Lípa.
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Užívání veřejného prostranství
Usnesení RM č. 18 - 16
RM schvaluje Oblastnímu stavebnímu
družstvu Děčín bezplatný pronájem veřejného prostranství na p. p. č. 1307/1
v rozsahu 260 m2 u domu čp. 1073/38
v Nemocniční ulici, za účelem opravy
panelového domu. Doba záboru bude
upřesněna dle vydaného stavebního povolení. Po ukončení opravy bude veřejné
prostranství uvedeno do původního stavu.
III. Různé
Nastoupení náhradníka ZM
Usnesení RM č. 18 - 17
RM bere na vědomí uprázdnění mandátu
v zastupitelstvu města a nástup nového člena ZM co by náhradníka z volební
strany Sdružení nezávislých kandidátů
- Sdružení 2006 a to Jany Gálové a ukládá
starostovi města předat novému členovi
ZM příslušné osvědčení.
Veřejně prospěšné práce
Usnesení RM č. 18 - 18
RM schvaluje podání žádosti o příspěvek
na vytvoření 15 pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací ve spolupráci s Úřadem práce Děčín - pobočka
Rumburk.
Komunitní centrum ČŠ - Dohody o provedení rekvaliﬁkace
Usnesení RM č. 18 - 19
RM schvaluje dohody č. 2007/44/19-358,
č. 2007/44/19-359 a č. 2007/44/19-360
s Úřadem práce v Děčíně o provedení rekvaliﬁkačních kurzů.
Dodatek č. 1 k SOD
Usnesení RM č. 18 - 20
RM se seznámila s průběhem dodávky
vnitřního vybavení objektu Informačního
centra ČŠ a schvaluje návrh dodatku č. 1
k SOD č. 2007/11/14-300 s ﬁrmou Jaroslav
Langer YMY CL, Husova 1139, 470 01 Česká Lípa, který řeší drobné úpravy vybavení
a posun dokončení díla do 20.09.2007.
České Švýcarsko o.p.s.
Usnesení RM č. 18 - 21
RM schvaluje ke dni 31.08.2007 ukončení
smlouvy č. 2006/45/19-279 o poskytnutí
dotace se společností České Švýcarsko o.
p. s., Krásná Lípa.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 18 - 22
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 11.04.2002 na nebytové
prostory (info centrum) v objektu Křinické
náměstí 255/5, Krásná Lípa uzavřené mezi
městem Krásná Lípa a NP České Švýcarsko
dohodou k 30.09.2007.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 18 - 23
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy
č. 2004/22/17-171 na nebytové prostory (galerie) v objektu Křinické náměstí
255/5, Krásná Lípa uzavřené mezi městem Krásná Lípa a o. p. s. České Švýcarsko
dohodou k 30.09.2007.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 18 - 24
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout 2
nebytové prostory v objektu Křinické náměstí 255/5, Krásná Lípa. Oba o rozloze
cca 53 m2. Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
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Finanční vypořádání
Usnesení RM č. 18 - 25
RM neschvaluje návrh ﬁnančního vypořádání nájmu a provedených stavebních
úprav se společností České Švýcarsko, o.
p. s., dle předloženého znění. RM ukládá
starostovi města, aby ve spolupráci s vedoucí ﬁnančního odboru MěÚ Krásná Lípa
a s České Švýcarsko o. p. s. připravil návrh
na vyrovnání za investice při ukončení
nájmu resp. výpůjčky nebytových prostor
stávajícího infocentra - galerie a kancelářských prostor v domě služeb.
Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 18 - 26
RM schvaluje dodatek č. 5 k pojistné
smlouvě č. 772 012838 7 s KOOPERATIVA
pojišťovna, a.s.
Opatrovnictví
Usnesení RM č. 18 - 27
RM bere na vědomí výši pojistné částky
u České pojišťovny, a. s. opatrovance Romana Vacha, průběh opatrovnictví a na
základě zjištěných skutečností o opatrovnictví ukládá Soně Síčové, pracovnici
MěÚ Krásná Lípa, podání žádosti k soudu
o převod opatrovnictví z města Krásná
Lípa na ÚSP Stará Oleška, kde je dlouhodobě opatrovanec Roman Vach umístěn.
RM ukládá Soně Síčové zajištění sociální
dávky, dle zákona č. 108/2006 Sb., pro
opatrovance Romana Vacha.
Směrnice RELAX Krásná Lípa
Usnesení RM č. 18 - 28
RM schvaluje Směrnici pro stanovení odpisového plánu příspěvkové organizace
RELAX Krásná Lípa v předloženém znění.
Užívání software
Usnesení RM č. 18 - 29
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí práv
k užívání software Matrika s ﬁrmou Alis, s.
r. o., Mariánská 538, Česká Lípa dle předloženého návrhu.
Dodávky pitné vody, Pražská 506/6
Usnesení RM č. 18 - 30
RM schvaluje uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
v objektu Pražská 506/6, Krásná Lípa s ﬁrmou Severočeské vodovody a kanalizace
a. s., Přítkovská 1689, Teplice, dle předloženého návrhu a dodatek k této smlouvě
s příspěvkovou organizací Relax Krásná
Lípa, Pražská 506/6, Krásná Lípa dle předložených návrhů.
Telefony
Usnesení RM č. 18 - 31
RM schvaluje smlouvu o poskytování
služeb a koupi zboží s ﬁrmou Vodafone
Czech Republic, a. s., Vinohradská 167,
Praha dle předloženého návrhu.
Jednostranné zvýšení nájemného z bytu
Usnesení RM č. 18 - 32
RM doporučuje ZM schválit od 01.01.2008
jednostranné zvýšení nájemného z městských bytů vyplývající ze zákona 107/2006
Sb. dle předloženého návrhu.
Postup ve věci prodeje a užívání pozemků
Usnesení RM č. 18 - 33
RM doporučuje ZM zrušit Postup ve věci
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa ze dne 26.04.2007
a schválit nový, dle předloženého návrhu,
s účinností od 14.09.2007.

Směna pozemků
Usnesení RM č. 18 - 34
RM doporučuje ZM schválit opravu administartivní chyby v usnesení ZM č. 3-23/
2007 ze dne 08.03.2007 o směně pozemků s Ústeckým krajem v Ústí nad Labem,
kterým se doplňuje o část p. p. č. 2870, díl
o výměře 4 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Oprava administrativní chyby
Usnesení RM č. 18 - 35
ZM doporučuje ZM schválit opravu administrativní chyby v usnesení ZM č. 524/2007 ze dne 21.06.2007 takto:
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1464, o výměře 137 m2, k. ú. Vlčí Hora, za účelem
zajištění přístupu Stanislavě Urbanové,
Krásná Lípa, Vlčí Hora 110, za cenu 3 425
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Byty
Usnesení RM č. 18 - 36
RM schvaluje vrácení kauce ﬁmě Konstruktiva Konsit, a. s. za byt č. 1, Nemocniční 1063/28 a byt č. 2, Nemocniční 1065/32
v celkové výši 10 000 Kč.
Dohoda s ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení RM č. 18 - 37
RM doporučuje ZM schválit smlouvu mezi
městem Krásná Lípa a ČEZ distribuce, a.
s., o využití územního rozhodnutí jako
podkladu pro stavbu přípojky NN pro motel a kemp Českého Švýcarska na p. p. č.
2158/1.
Výstavba větrných elektráren
Usnesení RM č. 18 - 38
RM projednala nový návrh ﬁrmy Kešam
o výstavbě VE dle předložených podkladů
a návrh smlouvy o vzájemné spolupráci
a doporučuje ZM tuto smlouvu neschválit.
Mobiliář
Usnesení RM č. 18 - 39
RM schvaluje nákup městského mobiliáře
před Dům Českého Švýcarska, dle předloženého návrhu, v částce do 40 tis. Kč.
Pronájem hřiště
Usnesení RM č. 18 - 40
RM schvaluje bezplatný pronájem travnatého hřiště dne 29.09.2007 na dobu od
09:00 do 17:00 hodin Romskému sdružení
Krásná Lípa za účelem konání fotbalového turnaje. Pronájem šaten a užívání WC
žadatel dojedná s Tělovýchovnou jednotou Krásná Lípa.
Komunitní centrum ČŠ - nebytové prostory
Usnesení RM č. 18 - 41
RM schvaluje záměr přestěhování komunitního centra do nebytových prostor
v Masarykově ulici 1094/4, Krásná Lípa
a ukládá vedoucí projektu KCČŠ Haně Volfové navrhnout způsob kompenzací.
DPČ s lektorem AJ - EQUAL
Usnesení RM č. 18 - 42
RM schvaluje uzavření dohody o pracovní
činnosti s lektorem AJ v termínu září - prosinec v uvedené výši.
Odvolání z komisí RM
Usnesení RM č. 18 - 43
RM odvolává na vlastní žádost Jana Fialu
z komise pro výběrová řízení, z komise
sociálně právní ochrany dětí, z komise pro
přidělování dotací a z komise cestovního
ruchu.

Mimořádná inventarizace
Usnesení RM č. 18 - 44
RM schvaluje složení DIK (dílčí inventarizační komise) k provedení mimořádné inventarizace majetku v Tělocvičně Krásná
Lípa, kde předsedou je Jana Gálová a členy Jitka Peterková a Vladimíra Došková
a ukládá DIK v tomto složení provést ke
dni 17.09.2007 mimořádnou inventarizaci
majetku.
Mimořádná inventarizace
Usnesení RM č. 18 - 45
RM schvaluje složení DIK (dílčí inventarizační komise) k provedení mimořádné
inventarizace majetku ve Sportovním
areálu Krásná Lípa, kde předsedou je Jana
Gálová a členy Vlastimil Šmalcl a Pavla Lesová a ukládá DIK v tomto složení provést
ke dni 17.09.2007 mimořádnou inventarizaci majetku.
Změna ceníku sportovišť
Usnesení RM č. 18 - 46
RM schvaluje změnu ceníku sportovišť od
01.10.2007 dle předloženého návrhu.
Soutěž Město plné květin
Usnesení RM č. 18 - 47
RM schvaluje pořadí a odměny v soutěži
Město plné květin za rok 2007:
1. místo Vančurová- Záborcová Soňa, Kamenná Horka 57 - 1 200 Kč
2. místo Vašíčková Květa, El. Krásnohorské
954/20 - 800 Kč
3. místo Procházková Irena, Štefáníkova
607/6 - 500 Kč
4. místo Ronovský Josef, Nemocniční
1090/4a - 500 Kč
5. místo Sudek Milan, Zahradní 984/4
6. místo Píšová Marie, Sokolská 527/8
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- dopis - rezignace na funkci místostarosty
a na mandát člena Zastupitelstva města
- dopis od Salova Tomáše - poděkování za
podporu při pořádání Sachsen Classic
2007 v Krásné Lípě
- dopis od Andertové Evy - písemná zpráva k řešení stávající situace týkající se
přístupu k RD v Krásném Buku
- korespondence s Občanským sdružením
Vlčí Hora - kaple
- dopis od MěÚ Rumburk - přerušení řízení k doplnění žádosti (KEŠAM, s. r. o.,
Sadská)
- mobiliář před Dům Českého Švýcarska
- graﬁcký návrh na označení Továrny
- dopis od ČSÚ - informace o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství
ZEM 2007
- vybrané ukazatele strukturálního šetření
v zemědělství 2005
- dopis od Nejedly Sylvia
- dopis od Nosovského M. - reakce na článek ve Vikýři ohledně používání WC
- přehled návštěvnosti knihovny a internetu za měsíc srpen 2007
- informace o plnění úkolu RM č. 12/2007
z 10. 5. 2007
- EQUAL - zápis ze schůzky partnerů projektu KCČŠ ze dne 03.09.2007 (ŘV č. 100)
RM dále projednala tyto zápisy z komisí a výboru:
- kulturní ze dne 28. 8. 2007
- cestovního ruchu ze dne 29. 8. 2007
- SPOZ ze dne 3. 9. 2007
- ﬁnančního výboru ze dne 5. 9. 2007
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KOMUNITNÍ CENTRUM A JEHO SBÍRKY
Sbírka pro Katku má na svém účtu již 23 tisíc
Komunitní centrum vyhlásilo v červenci 2007 sbírku určenou pro sluchově postiženou Katku z Krásné
Lípy, která výtěžek sbírky použije na účast v kurzu
arteterapie a na úhradu naslouchátek, které jí umožňují lépe slyšet (a také jsou velmi drahá a pojišťovna
hradí jen jejich část). Kasičky umístilo Komunitní
centrum do Informačního střediska na náměstí, do
Domu volného času (Továrna) a do Komunitního
centra. Jedna z kasiček pak společně s Komunitním

centrem putovala i po významnějších akcích v Krásné Lípě a lidé tak mohli přispět do kasiček na akcích
Sachsen Classic a Dnech Českého Švýcarska.
Po měsíci a půl konání sbírky provedlo Komunitní
centrum rozpečetění první z kasiček na Městském
úřadě v Krásné Lípě a sečetlo příspěvky od lidí, kteří
do Sbírky pro Katku přispěli. V kasičce bylo 18 000
korun a také dvě eura – tato částka byla získána od
drobných dárců a „prodejem“ výrobků z rukoděl-

ných kurzů, které do sbírky věnovali účastníci těchto
kurzů. Na pátečním koncertě v Krásné Lípě, během
Dnů Českého Švýcarska, pak populární hudební skupina Kryštof přislíbila přispět částkou 5 tisíc korun.
Suma sumárum, sečteno a podtrženo, je nyní ve
sbírce pro Katku přes 23 tisíc korun českých. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Miroslav Řebíček,
manažer vzdělávání

Katce pomáhají výrobky z rukodělných kurzů
Účastníci rukodělných kurzů Komunitního centra věnovali na začátku letních prázdnin do sbírky
pro Katku své vlastnoruční výrobky. Výrobky, které
pocházejí z kurzů Batika, Malování na hedvábí, Práce se sušenými květinami, Výroba svíček a dalších

rukodělných kurzů pomohly svým prodejem získat
do Sbírky pro Katku již 6 500 korun.
Tyto nádherné výrobky můžete zakoupit i nadále
v Komunitním centru Českého Švýcarska a přispět
tak do Sbírky pro Katku, která se díky sbírce bude
moci zúčastnit kurzu arteterapie a zaplatit také
část nákladů na naslouchátka, bez nichž by neslyšela. Výrobky si můžete prohlédnout v Komunitním centru, kde jsou vystaveny a v případě zájmu
o určitý výrobek pak stačí kontaktovat některého
ze zaměstnanců Komunitního centra a výrobek si
odnést domů.
Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra

Díky sbírce si Katka koupí naslouchátka

Katka je devatenáctiletá dívka, která pochází
z Krásné Lípy. Od narození trpí 80 % nedoslýchavostí,
a proto musela přestoupit již od 3.třídy do Speciální
školy pro sluchově postižené do Liberce. Před šesti
lety se navíc k jejímu handicapu přidala ještě silná
epilepsie, se kterou se musela léčit a z tohoto důvodu dokončila školu až ve svých 17 letech. To se vrátila
z Liberce opět zpátky, do svého rodného města.
A právě v tuto dobu začala Katka a její blízcí přemýšlet, co bude Katka dělat dále. V Rumburku je
Agentura Pondělí, která pomáhá lidem s postižením

při začlenění do běžného života v regionu. Katka začala agenturu navštěvovat, pracuje zde především
s asistentkou Vlaďkou. Vyrábějí spolu květináče,
korálky a různé dekorativní předměty. Tato činnost
Katku velmi baví. Se svou asistentkou se účastní
i kurzu arteterapie. Díky němu se daří Katce lépe
uvolnit svoje pocity malováním. Je to jeden ze způsobů, kterými je možno se domlouvat a vyjádřit své
nálady a dojmy.
Asistentky Agentury Pondělí pomáhaly Katce
i s výběrem vhodného zaměstnání, což ovšem není

Sbírka pro Katku pokračuje
Sbírka pro Katku Pavlouskovou,
kterou organizuje Komunitní centrum Českého Švýcarska z Krásné
Lípy pokračuje. I nadále můžete
přispívat do kasiček umístěných
v Informačním středisku Národního
parku ČŠ na náměstí v Krásné Lípě,
v Továrně (nový oranžový dům
u náměstí) a v Komunitním centru

Českého Švýcarska. Přispět do kasičky v Komunitním centru můžete
i zakoupením výrobků, které do
sbírky věnovali účastníci rukodělných kurzů. Sbírka pro Katku potrvá
až do 30. června 2008.
Miroslav Řebíček,
manažer vzdělávání

Děkujeme
Poštovní spořitelně
Poštovní spořitelna a její ředitelství poskytlo pro „Sbírku pro Katku“
účet bez poplatků. Z Vašich příspěvků pro Katku tedy nebudou odečí-

tány položky pro založení a správu
účtu. Poštovní spořitelně za toto
patří velký dík.
Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra

snadné. Katka by potřebovala k tomu, aby se mohla
lépe orientovat a dorozumět, vhodná naslouchátka,
díky kterým by se lépe domluvila s lidmi v práci, ale
i při dojíždění, v obchodě a na úřadech.
Naslouchátka, která by si Katka mohla koupit díky
sbírce, by jí velmi pomohla při začlenění do života
v Krásné Lípě i při hledání práce. Bude slyšet, co jí
lidé povídají a nebude dále již odkázána jen na odezírání.
Kamila Šmídová,
pracovní asistentka Agentury Pondělí

Sbírka oblečení pro sociálně slabé
lečnosti (Diakonie Broumov zaměstná
Ve dnech 14., 21. a 28. 8. uspořádalo
několik osob, které budou s oblečením
Komunitní centrum Českého Švýcarska
dále pracovat) a odlehčili jste komuve spolupráci s Diakonií Broumov humanitární sbírku ošacení, která proběhnálnímu odpadu, jelikož nepoužitelný
la v bývalé prodejně „Vše za 39“ v Dohumanitární materiál v Diakonii dále
mě služeb. V rámci sbírky ošacení se
ekologicky zpracují. Za všechny potřebné děkujeme.
od občanů Krásné Lípy vybralo 55 pytlů
Miroslav Řebíček,
manažer vzdělávání
ošacení a několik krabic hraček a nádobí, které pomohou sociálně slabším osobám žít
Kontakt na Komunitní centrum:
lepší život.
Město Krásná Lípa
Za skvělý průběh
Masarykova 246/6
sbírky děkujeme dobro407 46 Krásná Lípa
volnicím, které poctivě
po všechny tři dny třídily
tel.: 412 354 842
donesené věci. Díky sbíre-mail: kccs@krasnalipa.cz
ce jste měli možnost poweb: www.krasnalipa.cz/kccs
moci nejen sociálně potřebným občanům, ale
Komunitní centrum naleznete v suterénu městtaké jste poskytli práci
ského úřadu v Krásné Lípě. Vchod je opatřen zelidem, kteří by jinak žádnou práci nedostali a tím
lenobílou tabulí s nápisem Komunitní centrum
jste přispěli k jejich zpěta nachází se na zadní straně budovy.
nému začlenění do spo-

Tento projekt je ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.
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Na podzim si najdi čas na procházku po svém kraji

Dovolená v dalekých zemích třeba zaclonila půvab nejsevernějších Čech, možná že uspěchaná
doba není nakloněna toulkám. Nenech se ovládat
časem – naopak, řiď si ho a neochuzuj se o krásu, již
máš za humny. Naši dávní předkové znali celý kraj
důvěrně, a když v 19. století založili Horský spolek
pro nejsevernější Čechy, vybudovali mnoho cest,
které s krajinou srostly a staly se její součástí. Mnoho
z nich je k naší škodě zapomenuto. Podívej se do starých map. Turistická magistrála Kyjovským údolím je
přetížená cyklisty. Zajdi v tichém říjnovém dni Divokou roklí k Černé bráně. Vystup kamenným mořem
na Malý Stožec a objev neznámou, ale překvapivě
rozsáhlou vyhlídku na Českosaské Švýcarsko. Nezapomeň ani na Jánské kameny u Krompachu. Kdyby

staré buky mohly vyprávět, slyšels bys mnoho zajímavého o pašeráckých stezkách a lidských osudech.,
které jen zdánlivě z kraje zmizely. Sestup potom ke
skalnímu hradu Ojbínu. Nevadí, že je už v Německu.
Nejsevernější Čechy i s přilehlou částí Horní Lužice
jsou i naším krajem, kde státní hranice je již jen pomyslnou, byť historicky velmi starou čarou.
Když svůj kraj nebudeš důvěrně znát, nikdy k němu nebudeš mít vnitřní vztah – takový, jako potomci
těch, kteří zde bydleli po staletí před námi.
A je skutečně stále co objevovat. Třeba hřebenovou Zlodějskou cestu nad Mikulášovicemi. Budeš
překvapen, jak skály v Sasku propojují Polabí se Šluknovskem. Vlčí horu odtud uvidíš neobvykle mohutnou a jakoby vyčleněnou z hřebene Lužických hor,

jehož lesy působí z této strany téměř vysokohorsky.
A pokud nejsi zcela propadlý tempu technicko-informační doby, jež jen zdánlivě přináší veškerou
krásu tohoto světa na zářivém monitoru, nezůstaneš
určitě lhostejný ke svému kraji po krátkém výletu po
zelené značce z Prysku na úbočí Ovčáckého vrchu.
Projdeš alejí prastarých javorů, nejkrásnějších právě
nyní na podzim, a otevře se ti panorama suverénně
ovládané blízkým Hranáčem (oﬁcielně Střední vrch),
nejkrásnější skálou Lužických hor, a ověnčené na obzoru lesy a stolovými horami Českosaského Švýcarska. V té chvíli pocítíš sounáležitost se svým krajem
a nikdo ti ji již nevezme.
Vydej se po dávných stezkách podzimem.
Jiří Rak

Podzimní tip na výlet 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
(1899-1949) - 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).

Tip na říjnový výlet

Proč chodit na výlet pěšky, když na
něj můžeme vyrazit na kole? V současné době jsou na území Šluknovského
výběžku vyznačeny cyklistické trasy
o celkové délce cca 40 km. Jsou vedeny po veřejných a lesních cestách,
které mají odpovídající technický
stav. V některých úsecích jsou tyto
trasy používány i pro pěší turistiku
(POZOR - chodec má vždy přednost).
Síť cyklistických tras navazuje na existující síť tras i mimo vlastní území národního parku. Stejně jako turistické
stezky i cyklistické stezky návštěvníky
dovedou na zajímavá místa Českého
Švýcarska. A přímo přes Krásnou Lípu
vedou hned dvě z několika těchto
značených cyklotras.
211: Rožany - Šluknov - Staré Křečany - Krásná Lípa - Rybniště - Chřibská - Kytlice
Celá trasa měří 46 km. Na cestě je
několik vrchů, avšak cyklistu to mnoho nezpotí. Cesta se vine z hraniční-

ho přechodu Rožany - Sohland, skrz
naučnou stezku lesnickou, přes Šluknov a Staré Křečany dále směrem ke
Krásné Lípě. Ze Starých Křečan je poněkud obtížnější, ale jen nakrátko, na
Skřivánku se kříží s trasou č. 3014. Pak
proběhne Krásnou Lípou, kolem informačního střediska. Protne další trasu,
tentokrát č. 3013 a dál přes Vápenný
vrch vás zavede do Rybniště a Chřibské. Zde se nachází nejstarší funkční
sklárna Evropy. Vy ji minete z pravé
strany, dále odbočíte doprava přes
Krásné Pole směrem na Kytlice.
3013: Jedlová - Malý Stožec -Chřibská - Horní Podluží - Studánka Krásná Lípa - Kyjov
Celá trasa měří 21 km. Vcelku má
jen malé převýšení, ale vine se krásnou krajinou. Vyráží ze stanice Českých drah Jedlová společně s trasou
č. 3015, na Tolštejnské cestě se vlevo
ubírá kolem Malého Stožce směrem
k železniční stanici Chřibská. Než však
k ní dorazí, odbočí vpravo a pod kopcem Žulovcem vás zavede do Horního Podluží. Protne Horní Podluží a po
mírně nezpevněné cestě pokračuje
vstříc unikátu, který v Čechách nemá
obdoby, k bývalému pětiramennému
větrnému mlýnu. Přes obec Studánku
vás cesta zavede k pramenům říčky
Křinice a dále do Krásné Lípy, kde se
setkává s trasou č. 211. Odsud zbývá
již jen pár kilometrů do poklidné osady Kyjov, v níž značení končí, aby se
z č. 3013 stala dvě další 3029 a 3032.

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.

Správa NP �eské Švýcarsko
vyhlašuje

8. ro�ník fotografické sout�že
„Náš Národní park �eské Švýcarsko“
na téma: KRAJINA ZROZENÁ Z MO�E
aneb geologické zajímavosti �eského Švýcarska
Sout�žní fotografie (pop�. CD s fotografiemi) ozna�ené jménem,
adresou, v�kem autora a názvem snímku pošlete na adresu: Správa NP
�eské Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa.

Obálku viditeln� ozna�te heslem „FOTOGRAFICKÁ SOUT�Ž“.
Digitální fotografie lze poslat také e-mailem na adresu:
r.nagel@npcs.cz (do p�edm�tu zprávy napište „Fotografická sout�ž“).
Hlavní cena: digitální

fotoaparát od firmy CANON CZ, s.r.o.

Zajímavé ceny �ekají i na sout�žící na 2. a 3. míst�
(nap�. výpravné fotografické publikace o p�írod�)

Uzáv�rka sout�že je 31. �íjna 2007
� Jeden ú�astník m�že do sout�že zaslat maximáln� 10
snímk�.
� Sout�ž je ur�ena všem fotograf�m bez rozdílu v�ku.
� Kategorie: do 19 let, od 19 let.
� Bližší informace o pravidlech na www.npcs.cz,
tel.: 412 354 048, e-mail: r.nagel@npcs.cz.
Sout�ž je po�ádána v rámci projektu „Informa�n�-vzd�lávací systém v chrán�ných
územích �eského Švýcarska“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpo�tem �eské republiky.

Generální partner národních
park� �eské republiky
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Ani o prázdninách ve škole nespali

Přestože pro mnohé znamená doba prázdnin
lenošení, pro školu je to doba výrazných změn.
Během těchto velkých prázdnin se jich uskutečnilo
opravdu mnoho:
• Na chodbách byly obloženy sloupy
• Všechny třídy mají obloženou zadní stěnu která
brání opotřebení, zničení
• Těmito prázdninami bylo dokončeno malování,
vybavení a oprava tříd – všechny třídy jsou již
barevně vymalovány, mají kvalitnější vybavení
• Bylo zakoupeno mnoho nových učebních pomůcek
• Škola vlastní již tři interaktivní tabule – v prvních třídách, v učebně informatiky a v jazykové
učebně
• Do šestých a sedmých tříd byly zakoupeny počítače a počítačové stoly, které byly uhrazeny
z projektu „Vzdělávejme se společně“ - Projekt je
spoluﬁnancován ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
a z Evropského sociálního fondu.
• jazyková učebna byla nově vybavena: nové lavice, výškově nastavitelné židle, skříňky, hygienické zázemí a nová interaktivní tabule, která je
výjimečná tím, že se posunuje a tím je dostupná
pro všechny děti
• 1. třídy – nové magnetické tabule a učební pomůcky s motivy Křemílka a Vochomůrky, Krtečka
a Ferdy Mravence – každá první třída má „svou“
pohádku a během celého roku děti pohádkově
soutěží, aby na konci roku získaly ty nejkrásnější
pohádkové postavičky.
Lucie Hanková

Do lavic zasedli
i krásnolipští
učitelé

Nejen pro děti začal nový školní rok. Učitelé rovněž usedli do lavic, i když jen na chvíli. Ve čtvrtek
30. srpna se všichni učitelé druhého stupně účastnili semináře na téma integrace ve Speciálním pedagogickém centru v Rumburku, který byl veden
občanským sdružením Chytrá horákyně. Kurz se
uskutečnil v rámci projektu „Vzdělávejme se společně“. Na semináři byly využity interaktivní metody
výuky. Přímo „rovnýma nohama“ jsme byli zapojeni
do problematiky řadou her, které by nám měly pomoci při práci s dětmi.

Vstup do školy oslavili v Továrně

V útulných prostorách „občerstvení“ v krásnolipském Domě volného času „Továrně“, nám 3. září
uspořádala paní ředitelka Fryčová dětskou párty,
která byla zorganizována naprosto bezchybně.
Nad výzdobou – stávající z balónků, frkaček, bonbonků a dekorativních ubrousků – plesala nejenom dětská srdíčka, ale i my dospělí. Ocenili jsme
vkus a jemnocit, s jakým byla vykouzlena velmi příjemná a slavnostní atmosféra této oslavy. Děkujeme proto všem, kteří se na celé přípravě a průběhu
této párty podíleli. Krásnolipské veřejnosti rozhodně doporučujeme využít „Továrny“ nejen k regeneraci a vylepšení fyzických sil, ale také k chvilce zastavení a posezení v příjemném prostředí tohoto
krásného zařízení.
rodiny Caklova a Hrnečkova

Děti s dětmi
po Evropské unii
Již třetím rokem probíhá na naší škole projekt
„Děti dětem“, v němž spolupracují společně třídy
prvního a druhého stupně. Partnerské třídy si
vylosovaly stát, o kterém v průběhu celého roku
budou získávat informace. Výběr států byl zaměřen na země Evropské unie, které by měly být dětem bližší. Cílem projektu je naučit žáky s těmito
informacemi dále pracovat a umět je prezentovat
ostatním. Zahajovat aktivní spolupráci budou
třídy seznamovací etapou, po které budou násle-

Program integrace Vzdělávejme se společně
v sobě zahrnuje:
• vytvoření obecných pravidel při sestavování plánu integrace jednotlivých žáků
• vytvoření reálného modelu školního úspěchu
romských žáků
• zavedení nových volitelných předmětů Člověk
a volba povolání, Člověk a domácnost, vytvoření
učebních osnov a zkvalitnění materiálních podmínek pro jejich realizaci pro osoby předčasně
opouštějící vzdělávací systém
• nabídku nových zájmových činností
• vzdělávání bez předsudků - semináře pro všechny pedagogické pracovníky
V rámci výše uvedeného projektu se uskutečnila
i první schůzka rodičů žáků, kteří budou do projektu
zařazeni. Setkání s rodiči se účastnila paní ředitelka
Ivana Preyová, paní Samohýlová ( asistentka pedagoga) a zástupkyně občanského sdružení Chytrá
horákyně.
Projekt je spoluﬁnancován ze státního rozpočtu
ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů a z Evropského sociálního fondu.
Lucie Hanková
dovat sportovní a vědomostní etapy. Celý projekt
končí v dubnu závěrečnou výstavou, na niž jste
všichni srdečně zváni.
Maďarsko – II.A a IX.A
Slovensko – II.B a VII.B
Polsko – III.A a IX.B
Švédsko – II.B a VIII.B
Německo – IV.A a VI.A
Rakousko – IV.B a VII.A
Francie – V.A a VI.B
Itálie – V.B a VIII.A
Abychom našim prvňáčkům nástup do školy
moc nekomplikovali, mají i letos na starosti svoji
rodnou vlast - Českou republiku.
Jindra Kindermannová

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.
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pond�lí 10. 9.
od 18.00 hod

SMRTONOSNÁ PAST 4

18.Vstupné
září 60,2007
K�

Satelitní turnaj mladších žáků už začal
Bruce Willis znovu navléká propocený hrdinský nát�lník coby drsný policajt
McClane. 128 min. Ml. p�ístupno od 12ti let.
st�eda 12. 9.

V sobotu 1. září byl v Mikulášovicích zahájen satelitní turnaj mladších
žáků. Účastnily se ho týmy z Krásná
Lípy, Vilémova, Šluknova A, Šluknova
B, Dolní Poustevny a Šenova. Jiříkov
sice také patří mezi satelitní týmy, ale
tentokrát se z utkání omluvil.
Výsledky ze zápasů:
Krásná Lípa : Vilémov
1:0
Fanda Holubek
Krásná Lípa : Šluknov „B“
4:0
Ondra Lehoczki - 2 góly,
Fanda Holubek a Filip Alfery
Krásná Lípa : Dolní Poustevna
0:2
Krásná Lípa : Šluknov „A“
0:0
Krásná Lípa : Chřibská
2:0
Honzík Kapr, Ondra Lehoczki
Krásná Lípa : Šenov
3:0
Fanda Holubek, David Holubek,
Ondra Lehoczki

SHREK T�ETÍ

Vstupné 60,- K�

od 17.00 hod
Po prvních dvou odehraných zápaAnimovaný
zelený
zlobrKrásná
z bažiny znovu
úto�ína
na divácké
bránice,
chyb�t
u toho
sech to vypadalo, že jsou kluci nastarProgram
kina
Lípa
m�síc
ZÁ�Í
2007
nesmí ani Kocour v botách! 93 min. �ESKÁ VERZE! Ml. p�ístupno
továni na vítězství, ale při hře s Dolní
pond�lí 3. 9.
Poustevnou se to nějak otočilo. Kluci
Vstupné 60,- K�
HOSTEL II.
pond�lí 17. 9.
od 18.00 hod
Vstupné 60,- K�
DANNYHO PAR�ÁCI 3
se jakoby přestali soustředit na hru,
od 18.00 hod
nahrávky byly nepřesné a to bylo znát.
T�i americká
tentokrát
Slovensku.
úsp�šného
Známýd�v�ata
zlod�jskýcestují
tým se vrací
v t�etím po
pokra�ování
vtipnéPokra�ování
zlod�jské série. 122
Poustevna je tlačila a kluci si svoji
od 12ti let.
Ml. Ml.
p�ístupno
hororu. 94min.
min.
p�ístupno
od 18ti let.
branku neubránili. Ihned poté hráli
se Šluknovem a my už si mysleli, že
9. 19. 9. JEDNOTKA P�ÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ Vstupné 60,- K�
st�eda 5.st�eda
od 18.00 hod
Vstupné 60,- K�
je všechno ztracené, když ani v tomto
EDITH PIAF
od 18.00 hod
zápase nedali gól. Při krátké pauze jim
Sv�ží, legra�ní a chytrý kriminální film o ostrých poldech je dílem britské
však trenéři promluvili do duše, Marion
kluci
Cotillardová exceluje
roli
francouzského
produkce. v
121
min.ikony
Ml. p�ístupno
od 15ti let.šansonu. 141 min. Ml
si dali svůj vítězný pokřik tentokrát
p�ístupno od 15ti let.
pond�lí 24. 9.
na povzbuzení a jakmile nastoupili se
FANTASTICKÁ �TY�KA a Silver Surfer Vstupné 60,- K�
od 18.00 hod
Chřibskou a padl 1. gól, věděli jsme,pond�lí 10.
9.
a �tve�ice
musí
Padouch Surfer je na nejlepší
cest� zni�it zemi
60,- K�
že se kluci vrátili do své formy. Pak
SMRTONOSNÁ
PAST
4 superhrdin� seVstupné
od 18.00 hod
dát do práce. 93 min.�ESKÁ VERZE. Ml. p�ístupno od 12ti let.
dali ještě jeden a se Šenovem vyhráli
Bruce Willis
znovu navléká propocený hrdinský nát�lník coby drsný policajt
téměř s přehledem. Tuto sobotu skonst�eda 26. 9.
PROKLETÍ
SLUNE�NICod 12tiVstupné
čili na 2. místě, pouze 3 body za Dolní
od 18.00McClane.
hod
let. 60,- K�
128
min. DOMU
Ml. p�ístupno
Poustevnou.
M. Alferyová
Ducha�ský horor o rodince, která se nast�huje do strašidelného domu. 91
st�eda 12. 9.
min. Ml.p�ístupno od 12ti let.
Vstupné 60,- K�
SHREK T�ETÍ
od 17.00 hod

První turnajové
vítězství je doma!

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

Kdo si vzpomene na nedělní ráno
9. září, jistě mi dá za pravdu, že v tomto počasí by ani psa ven nevyhnal. Ve
Šluknově se však ten den konal druhý
satelitní turnaj. Byla zima, foukal studený vítr a teploměr ukazoval sotva
9 stupňů Celsia.Ovšem z výsledků
tohoto utkání je více než zřejmé, že
kluci si i v tomto počasí poradili. A to
i přesto, že to s některými soupeři nebylo vůbec jednoduché.
Výsledky zápasů:
Kr. Lípa : Jiříkov

3:0
Ondra Lehoczki - 2,
Dominik Cempírek
Kr. Lípa : Dol. Poustevna
1:0
Ondra Lehoczki
Kr. Lípa : Chřibská
4 :0
Dominik Cempírek - 2,

pond�lí 17. 9.
Vstupné 60,- K�
DANNYHO PAR�ÁCI 3
od 18.00 hod
Fanda Holubek, Kamil Hošek
zlod�jský tým se vrací v t�etím pokra�ování vtipné zlod�jské série. 122
Kr. Lípa : V. Šenov
0Známý
:0
min. Ml. p�ístupno od 12ti let.
Kr. Lípa : Šluknov „A“
2:0
Filip Alfery, Dominik Cempírek
Kr. Lípa : Šluknov „B“
5 : 0st�eda 19. 9.
JEDNOTKA P�ÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ Vstupné 60,- K�
Fanda Holubek -od
2, 18.00 hod
Dominik Cempírek,
Matěj Pavlíček - 2Sv�ží, legra�ní a chytrý kriminální film o ostrých poldech je dílem britské
Kr. Lípa : Vilémov
5:0
produkce. 121 min. Ml. p�ístupno od 15ti let.
Filip Alfery – 2, Dominik Cempírek,
Ondra Lehoczki, Matěj Pavlíčekpond�lí 24. 9.
FANTASTICKÁ �TY�KA a Silver Surfer Vstupné 60,- K�
od 18.00 hod
Takže kluci, doufejme, že i příští
Padouch Surfer je na nejlepší cest� zni�it zemi a �tve�ice superhrdin� se musí
satelitní zápas, který se hraje u nás,
v Krásné Lípě, si budete moci zvolat dát do práce. 93 min.�ESKÁ VERZE. Ml. p�ístupno od 12ti let.
svůj pokřik: Cigi caga, cigi caga, hej,
hej, hej!!! – zrovna tak sedmkrát, jakost�eda 26. 9.
Vstupné 60,- K�
tomu bylo na šluknovském trávníku.
PROKLETÍ DOMU SLUNE�NIC
od 18.00 hod
M. Alferyová

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