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Město Krásná Lípa chystá nový
územní plán
Na svém 12. zasedání zastupitelé města
rozhodli o pořízení nového územního
plánu. Tato problematika se může dotknout
každého obyvatele Krásné Lípy. Po dlouhé
době se totiž naskýtá možnost požádat o
změnu, která jim v budoucnu umožní postavit
konkrétní stavbu - například postavit rodinný
dům na pozemku, kde to doposud podle
starého územního plánu nebylo možné, a to
přesto, že se jednalo o pozemky v zastavěném
území a pro stavby vhodné svou polohou i
dostupností inženýrských sítí. Město samo
pak bude rovněž požadovat řadu změn,
aby současný trend rozvoje města mohl
pokračovat i v budoucnu.
Na městském úřadu, odboru výstavby,

investic a životního prostředí máte nyní
možnost vyzvednout si tiskopis žádosti
„PODNĚT NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO
PLÁNU „. Tento tiskopis můžete získat také na
webových stránkách města – www.krasnalipa.
cz. Vyplněné žádosti odevzdávejte v podatelně
úřadu v termínu do 30.11.2008. Soustředěné
žádosti pak budou předány zpracovateli
nového ÚP k jejich zapracování do návrhu.
Celý proces schvalování nového územního
plánu bude trvat asi dva roky a bude do něho
zapojeno několik desítek subjektů. Případné
pozdější doplňování požadavků nebude již
možné. Pokud tedy máte nějaký požadavek,
neváhejte s podáním žádosti.

Základní škola obléká nový kabát
Podle plánu postupuje největší letošní
investiční akce města. Základní škola
se obléká do nového kabátu a ten ji v
blížící se zimě pořádně zahřeje. Izolační
polystyrénová vrstva má ve většině
plochy tloušťku 14 cm, místy 17 cm.
Nová okna s kvalitními tepelně-izolačními
vlastnostmi v historizujícím členění, komplet
nové bednění střechy se zateplovací vrstvou
a novou střešní krytinou a upravený topný
systém s nově instalovanými tepelnými
čerpadly – to vše přinese okamžitý
ekonomický efekt v podobě úspor za energie.
S realizací akce souvisí i další úpravy jako je
například přeložka elektrické přípojky pro
školu, která byla původně na konzolích ve

fasádě, dnes je uložena do země. Efekt je
nejen estetický, ale i praktický – stékající
voda již fasádu nebude poškozovat.
Stejně tak došlo k provedení nových
hydroizolací, klempířských prvků atd.
Z rozpočtu školy pak byla hrazena i
rekonstrukce části sociálních zařízení.
Projekt je financován z Operačního programu
Životní prostředí (85% nákladů), podpořen
Státním fondem ŽP (5%) a spolufinancován
městem Krásná Lípa (10%).

Elektrárna:
Salámová metoda
zatím neúspěšná
Stavební úřad
zakázal instalaci
generátoru
Kolínský právník Záboj, jednatel firmy Komaxo,
nechvalně známý snahou postavit si uprostřed
Krásné Lípy tepelnou elektrárnu, utrpěl další
neúspěch, když mu rumburský stavební úřad
svým rozhodnutím z 1. října zakázal instalaci
parní turbíny do prostor výtopny bývalého
Bonexu. Stavební úřad tak nedal na ujišťování
firmy Komaxo, že instalace stroje neznamená
žádnou změnu palivové základny ani dopravní
zátěže a že parní turbína má být jen jakousi
náhradou za redukční ventil na rozvodu páry, a
záměr kategoricky zamítl – dokonce tak důrazně,
že případnému odvolání odňal odkladný účinek.
Případný souhlas stavebního úřadu by přitom
mohl mít fatální důsledky. Zatím sice nejde o
konečnou turbínu s výkonem 7 MW, ale o stroj
daleko menší, jeho skutečným smyslem však
nemá být výroba elektrické energie. Hlavně jde
o získání licence na výrobu elektřiny, a k tomu by
tento malý zdroj stačil. Souhlas ČEZu s připojením
na jeho veřejnou síť i bez souhlasu města si
kolínský podnikatel už předem dokázal zajistit.
V dalších fázích budování elektrárny by tak už
mohlo jít jen o „navyšování výkonu stávajícího
zdroje“... Jedná se o další potvrzení toho, že
právník Záboj zvolil pro svůj další postup tzv.
salámovou metodu, tedy postupné pokoutní
řešení jednotlivých problémů tak, aby EIA, studie
o vlivu na životní prostředí, nakonec byla už jen
zbytečnou formalitou, popřípadě aby jí nebylo
vůbec potřeba. Právě na nutnosti vypracovat tuto
studii se totiž prvotní záměr realizátorů projektu
elektrárny zadrhl.
Trik s malým zdrojem nebyl první ukázkou
komaxovského řešení na území města.
Předcházela mu např. snaha sprovodit ze světa
problém
neexistujícího
vysokokapacitního
připojení zamýšlené elektrárny na rozvodnou
síť. Pokusu položit načerno mohutné kabely,
schopné převést zamýšlený výkon na rozvodnou
síť společnosti ČEZ, zabránilo vlastními silami
město, když na základě jednohlasného usnesení
zastupitelstva část kabelů, uloženou v městských
pozemcích, vykopalo. Nyní vede stavební úřad
s Komaxem řízení o odstranění celé stavby. Dalším
kolečkem salámu tedy měla být licence na výrobu
elektřiny a další doklady od státních orgánů. Zde
promluvil stavební úřad Rumburk až překvapivě
jasnou řečí. Můžeme být zvědavi, který plátek té
nechutné uzeniny je na řadě teď.
(Petr Hořeňovský)
PS: Firma Komaxo se proti rozhodnutí
rumburského stavebního úřadu odvolala ke
Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
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SVOZ SEPAROVANÉHO
ODPADU

Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 20.10. 2008 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23.10. 2008
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 3.11. 2008
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 6.11.
2008 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3.
Pondělí 7:00–12:00 a14:00–17:00
Úterý 7:00–12:00 a14:00–15:00
Středa 7:00–12:00 a14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a14:00–15:00
Pátek
7:00–13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00–11:00
Separují se tyto odpady: papír a nápojové
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy,
baterie, bioodpad.

EKOPORADNA
Co nám říkají značky na obalech výrobků
Značky na obalech spotřebního zboží nám
pomáhají při
rozhodování, co provést
s prázdným obalem.
Trojúhelník ze šipek, který
má uvnitř vepsané číslo
nebo zkratku z písmen,

nás informuje o materiálu, ze kterého je obal
vyroben. Podle toho poznáme, do kterého
kontejneru na tříděný odpad máme obal
později vyhodit:

Pozor na trojúhelník se zkratkou PVC nebo
s číslem 3 - PVC je škodlivá látka jak pro zdraví
člověka, tak pro životní prostředí. Během
výroby, spotřeby i likvidace PVC vznikají
nebezpečné jedovaté látky. Obaly z tohoto
materiálu nedáváme do kontejnerů na tříděný
odpad a v žádném případě je nespalujeme!
Obaly z PVC odložíme do směsného odpadu,
ale úplně nejlepší je obaly z PVC nepoužívat
vůbec.

Značka Zelený bod znamená, že je
za obal zaplaceno do systému EKOKOM, který zajišťuje sběr a využití
obalových odpadů. Pokud si tedy
koupíme výrobek, na jehož obalu je značka
ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce už
zaplatil za jeho recyklaci a obal dáme do
kontejneru na tříděný odpad.
(Eva Podhorská, České Švýcarsko o. p. s.)

Centrum REGENERACE
hledá nové spolupracovníky se zájmem o
obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ.
Rekvalifikace zajištěna.
Volejte 775 375 065.

KOUPÍM

cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré
předměty. Celé sbírky a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.
Tel.: 606 388 495, 607 662 178

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

JOB PORADNA
Úterý 8:00 -10:00
Středa 15:00 – 17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání
zaměstnání.
AMARI PORADNA
Úterý 13:30-17:30
Středa 13:30-17:30
Poradenství při řešení sociálních problémů.
OBČANSKO PRÁVNÍ PORADNA
1.a 3. pondělí v měsíci 17:00 – 18:00
mimo uvedenou dobu odpovědi na písemné
dotazy
Poradenství při řešení právních otázek.
PŘÍSTUP NA INTERNET A K POČÍTAČI
Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti do 15 let
Úterý 9:00 – 17:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
AMARI KLUB
Čtvrtek 15:00 – 17:00
Pro děti i jejich rodiny.
AGENTURA PONDĚLÍ
Pondělí 9:00 -16:00
Středa 14:00 -17:00
Podporované zaměstnávání pro klienty
s různým stupněm postižení.
ŠICÍ DÍLNA
Úterý 9:00 – 17:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy
oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství
Šluknovsko.
Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, 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 rebicek@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu Řebíčkovi
v Komunitním centru nebo zaslat na email rebicek@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchodních
společností, finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů,
tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na tato témata a také autor
odborných textů v Poradci podnikatele.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.
Jako prodávající jsem uzavřel kupní smlouvu na prodej mého domu. Formálnosti kolem prodeje
(sepsání kupní smlouvy, odhad, návrh na katastr) zajišťoval kupující.
Ale následně jsem zjistil, že ve vypracovaném znaleckém posudku jsou menší nesrovnalosti, a že
geometrický plán nesedí se skutečnosti. Je možné v daném případě kupní smlouvu zrušit a vrátit
si vzájemná plnění?
Odpověď je složitější, doporučuji konsultaci s příslušnými odborníky, nejen s právníkem, ale i s někým,
kdo rozumí pozemkům a geometrickým zápisům a podobně. Nesrovnalosti můžete i projednat přímo
na katastru nemovitostí – tam vám poradí, zda nesrovnalosti jsou či nejsou právně smysluplné.
Jde o to, zda kupní smlouva je či není platná. Pokud by kupní smlouva nebyla platná, pak, i když podle
ní byla vložena práva do katastru nemovitostí, nemohlo vlastnictví k nemovitostem ve skutečnosti
z prodávajícího na kupujícího přejít. V takovém případě bude zápis zrušen a prodávající a kupující se
buď dohodnou na nové smlouvě, která bude odpovídat právním předpisům, nebo se již nedohodnou
a budou nuceni si vrátit poskytnutá plnění. Pokud by smlouva byla neplatná, ale katastrální úřad by se
v té věci neangažoval (záleží na důvodu neplatnosti), pak musíte požadovat (=domáhat se svých práv)
nápravu prostřednictvím rozhodnutí soudu.
Kupní smlouva by byla neplatná, pokud nebude dostatečně určitá a srozumitelná, tedy pokud by
z ní nevyplývalo, jaká či jaké konkrétní nemovitosti jsou jejím předmětem. To se týká nejen označení
nemovitostí odpovídajícím parcelním číslem, ale i jejich výměry. Pokud by převáděný pozemek měl dle
kupní smlouvy nějakou výměru, ale ve skutečnosti by jeho výměra byla jiná, pak je nutno zkoumat vůli
stran – na čem se strany chtěly dohodnout, co chtěly prodat a koupit, z jakých podkladů vycházely.
Kupní smlouva by mohla být platná, ale také nemusela. Totéž v podstatě platí, pokud by převáděný
pozemek měl ve skutečnosti jiný tvar, než který by byl uveden na geometrickém plánu. Nesrovnalosti ve
znaleckém posudku nemusí mít na platnost kupní smlouvy vliv.
Kupní smlouva však není neplatná jenom pro chyby v psaní či počtech, pokud je její obsah (tedy
specifikace převáděných nemovitostí) nesporný.
Z toho, co je v dotazu řečeno, nevyplývá, že by od smlouvy bylo možné odstoupit (tedy kupní smlouvu
„zrušit“). Ale možné by to být mohlo. I zde je nutno obsah smlouvy a všechny další okolnosti, pro které
byste chtěli „smlouvu zrušit“, konsultovat s odborníkem – právníkem.
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I v devadesáti se dá pracovat!
Není mnoho lidí, kteří se dožijí devadesáti
let. Není mnoho devadesátiletých, kteří jsou
svěží. A ještě méně je těch, kteří v tomto
věku pracují. První den v říjnu se tohoto
požehnaného věku dožila čestná občanka
Krásné Lípy paní profesorka Zdenka Plisková
z Rumburka, která po dvacet let obětavě
doprovázela dětský pěvecký sbor LIPKA a
kterou nám všichni kolegové sbormistři pro
její precizní výkony záviděli. Hře na klavír
se věnuje celý život – i nyní má několik
žáků, za kterými do rumburské „hudebky“
dochází. O její obětavosti jsme se přesvědčili
i jednou v zimě, kdy po operaci kyčle si
konce berlí omotala hadry, aby se dostala na
zkoušku dětského sboru přesto, že byla jako
rekonvalescent omluvena. Pomohla nám také
při zakládání pobočky hudební školy v našem
městě, kde mezi desítkami klavíristů připravila
i úspěšné absolventy teplické konzervatoře
Janu Jarolímkovou, Helenu Doudovou a Petra
Janiše, kteří pak své zkušenosti a umění v Lipce
několik let uplatňovali. Vděční absolventi

na ni nezapomínají ani po letech. Při mé
návštěvě jí k významnému jubileu telefonicky
poblahopřál i její bývalý žák MUDr.Petr Braun
ze Ženevy.
Vážená paní profesorko, přejeme Vám
hodně zdraví a elánu do dalších let a děkujeme
Vám za vše, co jste pro obohacení kulturního
života v Krásné Lípě vykonala.
(Milan Sudek)

Výlovy rybníků
zažijete i v
Krásné Lípě
Třetí z celkově pěti plánovaných letošních
podzimních výlovů mají za sebou krásnolipští
rybáři. Místní organizace Českého rybářského
svazu tentokrát připravila výlov rybníku
Klabeček, ze kterého se připravené kádě
plnily převážně kaprem, občas se ale objevil
také amur, lín i karas a rybáře překvapil výskyt
candáta. Téměř tři desítky diváků, především
dětí, potěšil i pěkný velký rak, který uvízl v
rybářském podběráku. Další výlov krásnolipští
rybáři plánují na sobotu 18.10., kdy se bude
vypouštět rybník Králův 1.
(r)

Nejkrásnější květinovou výzdobu
měli Víchovi
Okna na domě Jiřího Vícha, Jiřího Olivy a
Soni Vančurové-Záborcové patří mezi letošní
nejkrásnější květinová okna Krásné Lípy.
Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu
domů ve městě se vyhlašuje pravidelně již
několik let, přesto, a bohužel, je z řad veřejnosti
o tuto soutěž velmi malý zájem. Do soutěže se
totiž přihlásili pouze tři zájemci a pouze jeden
byl přihlášen svým sousedem. Ostatní okna,
která se hodnotila, navrhla samotná hodnotící
komise, která ke čtyřem přihlášeným oknům
vybrala ještě dalších sedm a mezi nimi pak
vybrala ta nejkrásnější.
1. místo Jiří Vích
2. místo Jiří Oliva
3. místo Soňa Vančurová-Záborcová
4. místo Horst Schabestiel
Další místa: Milan Procházka, Procházkovi,

Milan Sudek, Marie Píšová, Miroslav Píša, p.
Vašíčková, Stárkovi
(vik)

Burza se vydařila

České Švýcarsko je mezi divy
evropské divočiny
Národní park České Švýcarsko v
uplynulých dnech navštívil José B. Ruiz,
jeden z nejoceňovanějších španělských
fotografů, aby zachytil krásy zdejší přírody.
České Švýcarsko bylo totiž organizátory
mezinárodního projektu Wild Wonders of
Europe (Divy evropské divočiny) vybráno, aby
reprezentovalo českou přírodu.
Projekt Wild Wonders of Europe má na
fotografiích zachytit přírodu všech států na
evropském kontinentu. „Chceme tak oslovit
na 700 milionů lidí, kteří v Evropě dnes žijí a
často ani nevědí, jaké krásy a poklady mají za
humny,“ vysvětluje José B. Ruiz. Na projektu
pracuje zhruba 70 vybraných evropských topfotografů a základním pravidlem je, že žádný
z nich nezachycuje na svých snímcích svoji
zemi.
Projekt bude mít celou řadu výstupů
– základem jsou webové stránky www.
wild-wonders.com, na nichž je možné
sledovat i fotoblogy autorů, kteří jsou právě
v terénu. Kromě toho vznikne i sada filmů
z produkce National Geographic, ale i open-

air fotografická výstava. V roce 2010 vyjde
také reprezentativní obrazová publikace,
obsahující cca 200 nejlepších fotografií
z celého projektu.
Původním plánem José B. Ruize byl týdenní
pobyt v Českém Švýcarsku. „Už teď ale vím, že
přijedu ještě v říjnu s kameramanem National
Geographic,” říká fotograf a dodává: “Ani to
nebude poslední návštěva – určitě bych chtěl
přijet i v příštím roce na jaře.“
(Tomáš Salov)

Pilnou prací zahájily první říjnový víkend
dobrovolnice z mateřského centra Beruška.
Celý páteční podvečer přijímaly věci k prodeji
na burze dětského ošacení a hraček, sobotní
dopoledne pomáhaly při prodeji a přes
poledne roztřídily neprodané zboží. Od
28 prodávajících bylo přijato 800 položek
– dětských oděvů, kol, kočárků, autosedaček,
sedaček na kolo a dalších věcí, mezi nimiž
nechyběla ani aktovka do školy. Z tohoto
množství bylo prodáno na 150 věcí. Možná
se to nezdá, ale byla to namáhavá práce, kdy
byly všechny přítomné pomocnice v jednom
kole. Chci moc poděkovat Ivě, Veronice, Ivaně,
Stáně, Lucce, Markétě i Janě za obětavou práci.
Mezi děvčaty, které nám pomáhaly od začátku
do konce, byly i těhulky, kterým patří zvláštní
poděkování! Dík patří také městu Krásná Lípa
a školce Masarykova za zapůjčení prostor a
vybavení.
(za MC Beruška Lada Hrnečková, www.
mcberuskakl.wz.cz)

OZNÁMENÍ VÝLUKY
Dne 22. 10. 2008 se z důvodu stavebních
prací Správy železniční dopravní cesty, s.o.
bude konat výluka v ŽST Rumburk. Z tohoto důvodu nahradí ČD, a.s na trati 081
vlaky č. 2602, 2635, 2606, 2639 v úseku
Rumburk - Krásná Lípa, na trati 083 vlaky
č. 16008, 16009, 16010, 16011 v úseku
Rumburk - Šluknov a na trati 084 vlaky č.
26006, 26007, 26010, 26009, 26012, 26011
v úseku Rumburk - Panský autobusovou
dopravou.
Cestující budou informováni vývěskami
na zastávkách ČD, místa zastávek náhradní autobusové dopravy budou označeny
tabulemi.
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DOSPĚLÍ PŘÍKLADEM SVÝM DĚTEM 1
Mateřské centrum Beruška funguje v Krásné Lípě úspěšně již sedmým rokem. Chod vždy řídily dobrovolnice ve svém volném času bez nároku
na jakoukoliv odměnu. Beruškou za tuto dobu prošlo už několik desítek dětí a dospělých, mezi kterými vždy vládla důvěra a dobrá nálada. Je
mi proto moc líto, že snahu těch, které se snaží udělat něco pěkného a užitečného, odměnil/a nějaký/ká zloděj/ka krádeží kasičky s příspěvky
na provoz mateřského centra. Bylo v ní přes 300 korun – pro někoho málo, pro Berušku moc. Nějak tomu nemůžu pořád uvěřit a pokaždé, když
do Berušky jdu, doufám, že se tam pokladnička objeví. Ale bohužel. Tak si to milý neznámý / milá neznámá hezky užij a odpověz si při tom na
otázku: Co tvé svědomí na to, že v Berušce teď panuje nedůvěra?
(za MC Beruška Lada Hrnečková, www.mcberuskakl.wz.cz)

DOSPĚLÍ PŘÍKLADEM SVÝM DĚTEM 2
V T-klubu v Krásné Lípě se hodně buduje a všechny jeho návštěvníky těší, když se přijdou podívat rodiče a vidí tu změnu. Ale bohužel i když
se tu snaží sebevíce, najdou se i tací, kterým zřejmě vadí, že zde děti tráví svůj volný čas a nelítají venku. Prostě do T – klubu se opět pokoušel
někdo vloupat. A i když se nic neztratilo, i tak je škoda na majetku. Máte ale vidět děti, jak jsou z toho špatné, nezaslouží si takové rány pod
pás, sami si zde uklízejí a dbají o čistotu kolem budovy. Plánují akce, výlety a soutěže. Ráda bych poděkovala všem dětem, co sem chodí a také
rodičům za důvěru. A pak také těm, kteří jim jejich radost kazí.
(A. Svobodová, T – klub)

Křiničánek
Mladí hasiči závodili v požárnické
vystoupil v Loretě
všestrannosti
Okresní kolo v požárnické všestrannosti mají
za sebou mladí hasiči Děčínska. Uskutečnilo
se v Mikulášovicích a odstartovalo tak nový
ročník celostátní hry Plamen 2009. Na start
mikulášovické soutěže se postavilo dvacet
tři družstev z dvanácti sborů dobrovolných
hasičů z děčínského okresu. Na tratích
dlouhých zhruba dva, tři a čtyři kilometry
bylo šest kontrolních stanovišť, na nichž se
prověřovala schopnost bezchybné střelby
ze vzduchovky, nechybělo ani stanoviště
základů topografie, uzlování, první pomoci,
překonávání překážky po vodorovném
laně a samozřejmě nemohlo chybět ani
stanoviště požární ochrany. Hasičský dorost
se navíc ještě musel vypořádat s během podle
azimutu. Po součtu trestných bodů a čistého
času trati si nakonec vítězství podle kategorií
odvezli mladí hasiči ze Šluknova, Království,
Mikulášovic a Jílového-Modré.
Mladí hasiči z Krásné Lípy se v kategorii
mladších ve složení Heene, Myšák, Doležalová,
Pelikánová a Pavelková umístili na 3. místě.
V kategorii starších se ve složení Görgová
A.,Görgová M., Zíma, Langer a Rožďalovský

umístili na 9. místě.
Výsledky
ze
závodu
požárnické
všestrannosti se započítávají do druhého
kola okresního vyhodnocení hry Plamen
2009, které se uskuteční v květnu příštího
roku a které bude mít na programu požárně
technické disciplíny.
PS: Po ukončení závodů jsme se rozjeli do
svých domovů po děčínském okrese. Při jízdě
z Mikulášovic na Brtníky jsme narazili na
dopravní nehodu, u které již byl Josef Szöllösi z
SDH Rumburk a zajišťoval vyproštění zraněného
z havarovaného automobilu. Krátce na to
projížděli tímto místem i p. Heene a p. Martínek
(oba z SDH Krásná Lípa), kteří se připojili a
pomáhali s řízením dopravy v místě nehody.
Paní Heeneová se mezitím ujala své profese
zdravotní sestry a kontrolovala zdravotní stav
zraněné spolujezdkyně do příjezdu RZP. Řidič,
dítě i zraněná spolujezdkyně byli převezeni do
rumburské nemocnice na vyšetření. Tím chci
jen říci, že na hasiče je ve všech situacích
spolehnutí.
(Walter Heene, ved. OORM OSH ČMS Děčín)

Krásnolipskou šikulkou je
Petr Indrák
Teprve šestiletý Petr Indrák z Krásné Lípy
se může honosit titulem Šikulka 2008. Byl
to právě on, který si nejšikovněji poradil se
třemi disciplinami, které si pro účastníky
stejnojmenné zábavné soutěže připravili
její organizátoři z romského občanského
sdružení Čačipen. Do letošní soutěže se
přihlásilo osmnáct dětí z Krásné Lípy a okolí.
Sympatickou šikulkou se stala devítiletá Valerie
Bíllá z Krásné Lípy, třetí místo získal desetiletý
Robin Samohýl z Rumburku, druhou šikulkou
se stala šestiletá Marie Bílá a titulem Šikulka
2008 se po celý příští rok bude pyšnit právě
Petr Indrák z Krásné Lípy. V doprovodném
programu soutěže se představila taneční
skupina Amaro Jilo Nízkoprahového centra

Na dvanáctých Loretánských slavnostech,
které se uskutečnily v sobotu 13. září za mírně
chladného, ale slunného počasí, vystoupil
i krásnolipský taneční a pěvecký soubor
Křiničánek. Pod vedením Kláry Brabníkové
a Hanky Brabníkové se představil s pásmem
Český rok a vedle reprodukované hudby
malé tanečníky doprovodil také folklorní
soubor Lužičan. Vystoupení bylo velice
pěkné a všechny děti, které se vystoupení
zúčastnily, si včetně paní učitelek zaslouží
velké poděkování.
(m.alf)

Modrý Kámen Varnsdorf, taneční soubor
Amare Čave, hudební skupina Čačipen a
Galaxie Junior.
(r)

T- KLUB KRÁSNÁ LÍPA
zařízení pro děti a mládež
tel.: 774 233 010, www.tklub.estranky.cz
e-mail: tklub@krasnalipa.cz,

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN
17.-18.10. pátek, sobota DOVOLENÁ
21.10. úterý FLORBAL
24.10. pátek STOLNÍ TENIS
28.10. úterý ZAVŘENO-STÁTNÍ SVÁTEK
29.10. středa FOTBAL - TWISTER
30.10. čtvrtek BABYLON-LUNAPARK
(sraz v 6:45 před T-klubem, návrat v 18:50,
vstupné 100,- Kč)
31.10. pátek POUŠTĚNÍ DRAKŮ
Otevírací doba ve dnech
27.-31.10. 9-19 hod.

16. října 2008
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Ve dnech 17. a 18.10.2008 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Volby se konají v pátek 17.10.2008
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 18.10.2008 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti jsou pro volební okrsek č.1 – 4 v Základní škole
v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 bude volební místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 147.
Pokud se uskuteční i druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, bude se konat ve dnech 24. a 25.10.2008 a to v pátek 24.10.2008 od 14:00 do
22:00 a v sobotu 25.10.2008 od 8:00 do 14:00 hodin pro volební okrsky č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 v Nobilis
Tilia ve Vlčí Hoře 147.
(jg)

POZVÁNKY

POZVÁNKY POZVÁNKY

Havelské posvícení. V sobotu 18. října si
v Krásné Lípě budete moci připomenout
další z mnoha lidových tradic Krásné Lípy
- Havelské posvícení. Posvícení připravují
členové folklorního souboru Lužičan na dvoře
železářství SEMELKA.

graficky zpracovaného na 26 barevných
plakátech s textovým komentářem v češtině a
němčině. Výstavu připravila obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko a v Galerii Továrna
v Krásné Lípě bude k vidění do 30.října 2008.

Úcta ke stáří. V sobotu 25. října v 15:00 se
v krásnolipském kulturním domě uskuteční
setkání v rámci „Dne úcty ke stáří“. K tanci
a poslechu bude hrát Peleton ze Šluknova,
připraveno bude i občerstvení.

Skleněné objekty Jana Frydrycha
Město Šluknov zve na výstavu sklářského
výtvarníka Jana Frydrycha. Výstava je
přístupná až do 16. listopadu ve šluknovském
zámku a to pouze s doprovodem pracovnic
informačního centra. Otevřeno je denně od
9:00 do 17:00.

Aleje na Kamenné Horce se opět prodlouží
O další vzrostlé javory a lípy se prodlouží dříve
vysazené aleje na Kamenné Horce. Stromy se
zde vysazují pravidelně a systematicky téměř
třináct let. To, že si Krásná Lípa může dovolit
obnovovat staré aleje se děje i díky vstřícnému
přístupu vlastníků pozemků v sousedství
místních komunikací, v tomto případě
manželů Dastychových a doktorky Kozlerové.
Výsadbou aleje na Kamenné Horce se
Město Krásná Lípa ve spolupráci se Správou
chráněné krajinné oblasti Lužické Hory a s
ČSOP Krásná Lípa stejně jako v minulosti
připojí ke Dni stromů. Všichni, kdo mají zájem
pomoci s výsadbou stromů v Krásné Lípě jsou
zváni v sobotu 25. října v 9:00 na TZ Buk, kde
je sraz. Odtud se pak společně vydáme sázet
nové lipové a javorové aleje.
Indiánský podzim. V sobotu 25. října se
od 14:00 na TZ Buk setkáme s indiánským
podzimem. Proto si s sebou vezměte něco
indiánského, třeba pírko do vlasů, oblek či
korále a přijďte si s námi zahrát indiánské hry,
připravit si na ohništi indiánské jídlo, zahrát
si lakros nebo si vyrobit čelenky, náhrdelník
nebo lapač snů.
Drakiáda. V úterý 28.října jste ve 14:00 zváni
na TZ Buk, kde se uskuteční již druhá drakiáda.
Vítáni jste s jakýmkoliv drakem, koupeným i
vlastnoručně vyrobeným. Originalitě při jeho
výrobě se meze nekladou.
Posezení u cimbálu
Přijďte si do Továrny – Domu volného času
v Krásné Lípě posedět, poslechnout a zazpívat
s cimbálovou muzikou folklorního souboru
DYKYTA.
Kdy? v sobotu 1.11. 2008
V kolik? 19:00 – 22:00
Kde? v prostoru Baru Továrny
Vstupné? 110,- v ceně je zahrnuto překvapení
pro každého
Překvapení pro každého.
Rezervace jsou možné na tel. 773 595 492
nebo 777 332 215.
Gorily v Továrně - nová výstava v galerii
Z OČÍ DO OČÍ ... gorily a lidé ze Rwandy je
název nové výstavy, která je od 3. října 2008
otevřena pro veřejnost v prostorách Galerie
Továrna v Krásné Lípě. Jde o určitý druh
fotografického cestopisného dokumentu

zdravotně
preventivního
charakteru.
Akce se ve Varnsdorfu uskuteční 17. října mezi
9 – 17 hodin na tamním náměstí.
Tadeáš Palme – krásnolipský Beethoven
V neděli 2. listopadu v 15:00 se v krásnolipském
kostele sv. Maří Magdaleny uskuteční koncert
Vilémovského chrámového sboru. Ten si
na tento den připravil premieru Palmeho
REQIUEM in f moll. Na koncertě zazní též
Předehra k oratoriu STABAT MATER a Heinzova
úprava Arie č.3 z oratoria pro 2 fagoty a
orchestr v interpretaci sólistů Patrika Englera
a Petra Richtera.

Výstava jindy a jinde
Domeček Na kopečku v Rumburku
v Krásnolipské ulici si Vás dovoluje pozvat
na výstavu abstraktních obrazů Kateřiny
Zákoutské nazvanou Jindy a jinde, která bude
k vidění až do listopadu.
Poznejte historii svého kraje ...
Domeček Na Kopečku v Rumburku
v Krásnolipské ulici pro Vás v návaznosti na
svátek vzniku republiky chystá pořad Poznejte
historii svého kraje na téma: „Rumburská
vzpoura, aneb jak to opravdu bylo“. Ve středu
29. října v 19:00 přednáší Bc. Ester Sadivová z
rumburského muzea.
Den zdraví pro lidi Šluknovského výběžku
V posledních letech stoupá výskyt civilizačních
chorob, jako jsou obezita, ateroskleróza,
cukrovka a další. Tyto nemoci prokazatelně
zhoršují naši výkonnost a zkracují nám život.
Jednoduchým měřením nebo krevními
zkouškami lze působení těchto rizik odhalit a
předejít tak vážným následkům.
Proto budoucí sestřičky 4. ročníků Střední
zdravotnické školy ve spolupráci s VZP ČR
připravily akci nazvanou DEN ZDRAVÍ pro
občany celého Šluknovského výběžku ve
Varnsdorfu a chtějí tak spojit příjemné
s užitečným a poskytnou v informačním
stánku s mobilní ordinací bezplatné
orientační vyšetření cholesterolu a cukru
v krvi, krevního tlaku, pulsu, zjištění váhy (
index BMI), podkožního tuku a další aktivity

VLČNOVJANKA. Zábavné taneční odpoledne
se uskuteční v neděli 19. října ve Velkém sále
Domu kultury v Rumburku od 14.00 hodin.
MRCHY. Divadelně – publicistický projekt
v němž hrají Nina Divíšková, Lenka Skopalová,
Dáša Bláhová a Dana Batelková můžete
shlédnout v Kulturním domě v Rumburku
v úterý 21. října od 19:00. Brutální komedie
řeší mezi přítelkyněmi morální dilema – jako:
věrnost a zbabělost, přátelství, práce a peníze,
co když to byla láska? Rozuzlení je šokující.

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA ŘÍJEN 2008
pondělí 20. 10.
od 16.oo hod

MIKEŠ II.

Vstupné 20,- Kč

Kocour Mikeš a jeho dobrodružství v pásmu kreslených pohádek. Ml. přístupno. 64 min.

středa 22. 10.
od 18.oo hod

MAMMA MIA

Vstupné 60,- Kč

Meryl Streep, Colin Ferth a Pierce Brosnan v příběhu o nevěstě pokoušející se najít svého otce
pomocí písní skupiny ABBA. Ml.přístupno. TITULKY. 109 min.

středa 29. 10.
od 17.oo hod

SEZNAMTE SE
S DAVEM

Dospělí 60,- Kč
Mládež 40,- Kč

Eddie Murphy exceluje v dětském, rodinném sci-fi snímku o mimozemšťanech.
Ml. přístupno. ČESKÁ VERZE. 91 min.
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ŘÍJNOVÉ KURZY KOMUNITNÍHO CENTRA
Komunitní
centrum

Krajská koordinátorka navštívila
Komunitní centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum připravilo pro zájemce o
rukodělné aktivity kurz, na kterém se účastníci
naučí vyrábět netradiční dušičkový věnec
z přírodních materiálů. Kurz se uskuteční
v komunitním centru ve středu 29. 10. 2008 od
17 hod. Za poplatek 100,- Kč si každý odnese
vlastnoručně vyrobený dušičkový věnec.
Na kurz je možné se přihlásit v komunitním
centru, na email rebicek@krasnalipa.cz nebo
před zahájením kurzu v 16:45 hod.

SHIATSU MASÁŽE V
BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
Kurz se uskuteční ve dnech:
úterý 18. 11. 2008, od 17 hod.
středu 19. 11. 2008, od 17 hod.
čtvrtek 20. 11. 2008, od 17 hod.
pondělí 24. 11. 2008, od 17 hod.
úterý 25. 11. 2008, od 17 hod.
sraz v komunitním centru.
Seznámení s prvky Shiatsu masáže, které
může každý využít v běžném životě. Masíruje
se vleže bez použití masážního oleje. Masíruje
se přes oblečení. Shiatsu je japonská masážní
technika, která pracuje s akupunkturními
dráhami a body známými z tradiční čínské
medicíny. Masíruje se pomocí protahování,
tlaku nebo dotyku.
Poplatek: 100Kč / den, 450Kč / na všech pět
dnů
Přihlásit se můžete: v komunitním centru, na
email: rebicek@krasnalipa.cz, před zahájením
kurzu v 16:45 hod. v komunitním centru.

Kurz se uskuteční ve dnech:
pondělí 27. 10. 2008, od 16 hod.
středu 29. 10. 2008, od 16 hod.
pondělí 3. 11. 2008, od 16 hod.
sraz v komunitním centru, hůlky zajištěny.
Jde o staronovou techniku aktivní chůze
(chůze, posilování a strečinku) s využitím k
tomu uzpůsobených holí, která je vhodná i
pro nesportovce v pokročilém věku. Technika
severské chůze se podobá chůzi na běžkách.
Při severské chůzi se uvolňuje svalové napětí
v oblasti zádových a ramenních svalů, zvyšuje
významně pohyblivost páteře, šetří klouby a
kolena.
Poplatek: 70Kč/den, 190Kč/na všechny tři dny
Přihlásit se můžete: v komunitním centru, na
email: rebicek@krasnalipa.cz, před zahájením
kurzu v 15:45 hod. v komunitním centru.

Cvičení se uskuteční ve dnech:
úterý 28. 10. 2008, od 17 hod.
úterý 4. 11. 2008, od 17 hod.
pondělí 10. 11. 2008, od 17 hod.
úterý 11. 11. 2008, od 17 hod.
sraz v komunitním centru.
Jedná se o speciální metodu, díky které si
můžeme lépe uvědomit sami sebe. Cvičení
podle Feldenkraisovy metody je zaměřeno
na pářčáářohyby, které jsme uměli jako děti.
Obnovujeme staré pohybové dovednosti,
které jsme dříve vykonávali automaticky
a správně. Cvičení je snadné, vhodné i pro
seniory. Karimatku s sebou.
Poplatek:70Kč/den, 260Kč/na všechny čtyři dny
Přihlásit se můžete: v komunitním centru, na
email: rebicek@krasnalipa.cz, před zahájením
kurzu v 16:45 hod. v komunitním centru

Přehled kroužků, které nabízí základní škola
ve školním roce 2008/2009.
Šikovní žáci se pod vedením učitelů mohou ve škole připravovat i na nejrůznější soutěže a
olympiády. I jejich seznam v přiložené tabulce Vám přinášíme.

PŘEHLED KROUŽKŮ
DEN
PONDĚLÍ

VÝROBA
DUŠIČKOVÉHO
VĚNCE

FELDENKREISOVA
METODA CVIČENÍ

ÚTERÝ

CEDR – Komunitní centrum, o. s. otevírá v
Krásné Lípě kurz malby na hedvábí.
Přijďte se naučit namalovat hedvábný obrázek
či kravatu. Zapojte svou kreativitu.
Kurz se skládá z 10 x 2 hodin a bude
1x týdně probíhat v učebně Komunitního
centra v Krásné Lípě (1. patro domu služeb
– Masarykova 1094).
Přihlásit se můžete v Komunitním centru, na
email os.cedr@seznam.cz nebo na telefonu
412 354 849, 775 233 703. Příjem přihlášek
bude ukončen 24. října 2008.
Kurz je zdarma.

KURZ SEVERSKÉ
CHŮZE
– NORTH WALKING

STŘEDA

KURZ MALOVÁNÍ NA
HEDVÁBÍ

Setkala se s terénní pracovnicí města Krásná
Lípa Marcelou Surmajovou a předsedou
romského sdružení Čačipen. Skupina poté
navštívila expozici v domě Českého Švýcarska
a v doprovodu Moniky Lampové si odjela
prohlédnout rumburskou pobočku Agentury
Pondělí.
(Miroslav Řebíček, předseda CEDR o.s.)

ČT.

CEDR – Komunitní centrum, o. s. otevírá v
Krásné Lípě kurz batiky.
Přijďte se naučit obarvit si triko, kalhoty, či
košili. Zapojte svou kreativitu.
Kurz se skládá z 10 x 2 hodin a bude
1x týdně probíhat v učebně Komunitního
centra v Krásné Lípě (1. patro domu služeb
– Masarykova 1094).
Přihlásit se můžete v sekretariátu Komunitního
centra, na email os.cedr@seznam.cz nebo na
telefonu 412 354 849, 775 233 703. Příjem
přihlášek bude ukončen 24. října 2008.
Kurz je zdarma.

Ve čtvrtek 2. 10. 2008 navštívila komunitní
centrum krajská romská koordinátora Lenka
Balogová. Hana Volfová, ředitelka Kostky
Krásná Lípa, představila aktivity, které
komunitní centrum dělá pro začleňování
lidí ohrožených sociálním vyloučením.
Poté si paní Balogová prohlédla šicí dílnu,
kterou provozuje občanské sdružení CEDR.

PÁTEK

KURZ BATIKOVÁNÍ

HODINA

KROUŽEK

MÍSTO

VEDOUCÍ

MAX POČET DĚTÍ

7.00-7.40

Anglický j.

1. třídy

I. Otradovská

15

7.00-7.40

Anglický j.

2. A

J. Dvořáková

15

2. třídy

13.30-15.30

Sboreček

3. B

R. Kotuličová
J. Sieberová

20

1.-3. třídy

15.30-16.30

Dramatický

K. Švecová

15

2. stupeň

POZNÁMKA

7.00-7.40

Německý j.

M. Schvarzová

10

1. třídy

7.00-7.40

Dyslexie

I. Nekolová

5

6.A, 6.B, 7.B

13.00-14.00

Logopedie

P. Laštůvková

5

1. stupeň

15.15-16.00

Dopravní v.

7.00-7.40

Německý j.

2.B

I. Nekolová

13.15-14.15
14.15-15.30

Křiničánek
Křiničánek

Kino

H. Brábníková

13.15-14.30

Dovedné ruce

1.B

P. Malypetrová

10

13.30-14.30

Anglický j.

5.A

B. Hlavatá

10

15.30-16.30

Lipka

Hudebna

K. Brábníková

13.00-13.45

Dyslexie

M. Litošová

4.A, 4.B, 5.A

14.00-15.30

Křiničánek

Kino

H.+K. Brábníková

1.+2. stupeň

13.45-14.30

Francouzština

9. třída

E. Salovová

14.00-15.00

Aerobik

Kino

M. Alferyová

14.00-15.30

Počítače

Poč. uč.

M. Brábník

4. B

J. Melichar

4.-8. třídy
10

2. třídy
1.-2. třídy
3.-4. třídy
1. třídy
1.st.+6. třídy
5.roč.-2.st.

8.-9. ročník
20

2.-5. třídy
1. stupeň

16. října 2008

Vyhlídkový let
vyhrála Angelika
Angelika Vosátková z Krásné Lípy vyhrála
vyhlídkový let nad Krásnou Lípou. Byla to
právě ona, kdo zaslal vítězné fotografie do
fotosoutěže, která byla vyhlášena v rámci
IV. mezinárodního folklorního festivalu
Tolštejnského panství. Fotosoutěž byla
vyhlášena na téma Hudba a tanec v obraze
a Jarmareční ruch a hlavní cenou byl právě
onen zmiňovaný vyhlídkový let.
(r)
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PODĚKOVÁNÍ
Sdružení Němců v regionech Liberec, Lužice-sever. Čechy, místní organizace Krásná Lípa,
si dovoluje touto cestou poděkovat zástupcům Městského úřadu v Krásné Lípě, zvláště
tajemníkovi Janu Kolářovi, pracovníkům TS Krásné Lípy a obětavým občanům našeho města,
kteří poskytli pomoc naší člence paní Hildegard Reinové při znovunavrácení do jejího domu
v Bendlově ulici.
Zároveň bychom chtěli informovat, že naše členy Jana Engelmanna mladšího a Jana
Engelmanna staršího, jsme vyloučili z výše uvedených důvodů z naší organizace.
(MO Sdružení Němců Kr. Lípa)
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Krásná Lípa – Společnost KEŠAM, s. r. o.,
se sídlem Pražská 413, Sadská oznámila
záměr postavit větrnou elektrárnu v Krásné
Lípě v oblasti Králova rybníku na Rumburské
ulici. Záměr je v tuto chvíli Krajským úřadem
Ústeckého kraje posuzován z hlediska vlivu na
životní prostředí.
Písemné vyjádření k oznámení záměru
zasílejte ve lhůtě 20 dnů Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství. Do oznámení můžete až do
29. října nahlížet na Městském úřadu v Krásné
Lípě, odbor výstavby, investic a životního
prostředí.

Vlčíhorské nebe
ovládli draci
Vlčí Hora – Základem pro pouštění draka je
vhodné počasí. Ideální je větrný, ale slunečný
den. Oboje se v sobotním odpoledni ve Vlčí
Hoře splnilo, i když větrno mohlo být více.
To, že nefoukalo úplně ideálně ale nikomu
nevadilo a své umění v pouštění draků
si vyzkoušeli nejen děti z Vlčí Hory, ale i
blízkého a vzdálenějšího okolí. Nutno ovšem
podotknout, že ukázat, jak vysoko drak vyletí
nepřišly pouze děti. Obratné manévry a
střemhlavé pády s draky všemožných tvarů,
barev a materiálů tu předváděli i mnozí
tatínkové, maminky a dokonce i prarodiče.
Mimo pouštění draků se děti mohly zúčastnit
i indiánských her, dospělí si užívali při živém
rockovém koncertu a všichni dohromady se
pobavili i při přehlídce historických děl.
(vik)

České Švýcarsko o.p.s., regionální rozvojová agentura Českého
Švýcarska, hledá vhodného uchazeče/uchazečku na pozici
hlavní ekonom.

Požadujeme:

- VŠ vzdělání ekonomického směru
- lespoň roční praxi na obdobné pozici
- velmi dobrou znalost podvojného účetnictví
- velmi dobrou znalost MS Office (zejména Excel).

Nabízíme:

- vysoce specializovanou pracovní náplň v oboru evropských projektů
- odpovídající finanční ohodnocení
- flexibilní pracovní dobu a další pracovní benefity
- práci v mladém a dynamickém týmu v jedinečném prostředí NP České Švýcarsko
- možnou asistenci při hledání bydlení.
Strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do 17. 10. 2008 na adresu jana.novakova@
ceskesvycarsko.cz.
Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz nebo na telefonu 412 383 250.
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MARATON V TOVÁRNĚ

AEROBIK
Máte chuť si dát do těla? Přijďte
každou středu od 19:00 - 20:00
do tělocvičny na sportovním
areálu v Krásné Lípě a můžete se
těšit na dance aerobik, kickbox
aerobik, posilování s činkami
a gumami a relax a strečink s
power jógou.

ŠKOLIČKA
HOKEJOVÉHO
BRUSLENÍ
Zveme všechny chlapce a děvčata ve věku od
5 do 12 let, kteří se rádi pohybují a chtějí se
naučit dobře bruslit, do školičky hokejového
bruslení. Po dohodě lze u nás zapůjčit i
vybavení (brusle, hokejové vybavení, včetně
vybavení pro brankaře) a podáme vám i
celkové poradenství v této oblasti.
Tréninky se konají již od 7.10. 2008 každé
pondělí a středu od 15:30 do 16:30 hod na
Zimním stadionu v Rumburku. Tak neváhejte
a přijďte mezi nás. Bližší informace získáte
přímo na kluzišti v hodinách tréninku nebo na
tel. čísle 775 959 164.
Martin Lichtenberk (trenér)

Víkend s
aerobikem je již
minulostí
Oddíl aerobicu - Sokol Libčice nad Vltavou
- připravil pod vedením Ivy Štětkové pro své
členy i ostatní zájemce Víkendový aerobic. Ten
proběhl o minulém víkendu 4. - 5.10. 2008 v
tělocvičně
ve
Sportovním
areálu
Českého
Švýcarska
v
Krásné
Lípě.
K
třiadvaceti
libčickým
cvičenkám
se
tentokrát
připojilo
pouze
šest
místních pohybuchtivých žen a dívek.
Nabídka pohybových aktivit po oba dva dny
byla opravdu široká. Cvičil se taneční aerobik,
stepaerobik a posilování s gumou a na závěr
strečink. Na jaře příštího roku se akce bude
opět opakovat.

V sobotu 13.9. v 10:00 hodin místního
času odstartoval I.spiningový maraton
v krásnolipské Továrně – Domě volného času.
Náročné tříhodinovky na spiningových kolech
se zúčastnilo pět odvážlivců něžného pohlaví
– zkušených jezdkyň i téměř začátečnic. Celá
jízda proběhla v duchu „rozloučení s létem“,
takže letní doplňky během prudkých dlouhých
kopců i bleskurychlých rovinek v sedle i
nad sedlem byly zábavným zpestřením.
Nechyběly plavečky, šnorchly, záchranné
kruhy i nafukovací lehátko pro odpadlíky,
které NIKDO nevyužil. Po tříhodinové jízdě
nás čekalo zasloužené občerstvení ve formě
chlazeného MOJITO drinku, připraveného
servírkou Luckou. Na úplný závěr proběhla
slavnostní gratulace všem zúčastněným na
stupínku vítězů s předáním „glejtů odvážlivce“
a drobných cen.

Akce se uskutečnila za podpory Městského
úřadu v Krásné Lípě, firmy GPJ Tomáš
Jakl a NUTREND – sportovní výživa. Všem
jmenovaným děkuji a nyní nezbývá než se
těšit na II. ročník a nebo možná jinou akci
v duchu „začínající zimy“?
(D.S., Továrna)

Rozhodčí moc fér nepískal
V neděli 28.září 2008 hráli žáci starší přípravky
další fotbalový zápas tentokrát v Děčíně s FK
Forvard.
Chlapci hráli v této sestavě: kapitán : Kamil
Hošek, hráči :Ondra Lehoczki, Matěj Pavlíček,
David Holubek, Filip Alfery, Tomáš Alfery,
Jakub Vindyš, Jakub Virgler. Brána: Tomáš
Rýzler.
Protože tohoto soupeře v letošním okresním
přeboru doposud nikdo neporazil a ani
mu nedal žádný gól, kluci věděli, že to
nebude jednoduché. Navíc jsme po několika
odehraných minutách všichni zjistili, že pan
rozhodčí, který zápas píská, spoustu hrubých
spoluhráčových přestupků ignoruje. To
pochopitelně rozhodilo i naše kluky, kteří jsou
zvyklí na férovou hru.
První poločas hráli kluci sehraně, s nasazením
a snažili se děčínským ukázat, že fotbal
rozhodně hrát umí. Ovšem když svou
nepozorností rozhodčí obrátil aut, byl z toho
první gól v naší bráně. Do šaten šli kluci po 1.
poločase s výsledkem 1 : 0 pro soupeře. My,
maminy, které jezdíme klukům fandit, jsme
brzy pochopily, že proti nespravedlivému

rozhodčímu člověk nic nenadělá.
Ve 2. poločase dal děčínským po několika
odehraných minutách krásnou penaltu
Dominik Cempírek. Pak si ještě úspěšně
vykopl na soupeřovu bránu Ondra Lehoczki.
Ovšem klukům už ke konci zápasu ubývaly
síly a tak jsme nějaký ten gól ještě schytali.
Konečné skóre
Krásná Lípa :
Forvard Děčín 2 : 5.
U nás se bude hrát 26.10. od 10:00. Soupeřem
bude Velký Šenov.
(m.alf)

Suverénní výhra Krásnolípáků
V neděli 5.října se v Krásné Lípě od 10:00
odehrálo další utkání žáků starší přípravky.
Jako soupeř proti nim nastoupil fotbalový
klub Česká Kamenice. Naši chlapci nastoupili
v hojném počtu v této sestavě:
kapitán – Kamil Hošek
hráči – Matěj Pavlíček, Ondra Lehoczki, Tomáš
Alfery, Filip Alfery, Dominik Cempírek, David
Holubek, Jakub Virgler, Honza Kaipr, Tomáš
Bureš, Jakub Vindyš, Vlastík Šmalcl, Pavlík
Svoboda, Matěj Grejcar
v bráně - Tomáš Rýzler

První poločas: autoři branek – Alfery Filip,
Dominik Cempírek - 2 branky, Ondra Lehoczki,
David Holubek, Jakub Virgler
Druhý poločas: autoři branek – Dominik
Cempírek, Tomáš Alfery, David Holubek, Kamil
Hošek
České Kamenici se nepodařilo našim chlapcům
dát ani jednu branku a tak celkové skóre bylo
Krásná Lípa – Česká Kamenice 10 : 0.
U nás se bude opět hrát v neděli 26.10. od
10:00. Soupeřem bude Velký Šenov.
(m.alf )
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