350

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 14. května
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč

Evropské peníze pomohly zateplit
budovu Základní školy

Díky dotaci z Evropské unie a Státního fondu
životního
tního prostředí mohlo město Krásná Lípa
zateplit budovu a instalovat tepelná čerpadla
do topného systému Základní školy v Krásné
Lípě.
Město Krásná Lípa získalo v první výzvě
vyhlášené Ministerstvem životního prostředí
v roce 2007 dotaci na projekt v rámci
Operačního programu životní prostředí
s názvem „Udržitelné využívání zdrojů energie
v Základní škole v Krásné Lípě snížením
energetických ztrát a využitím obnovitelných
zdrojů energie“. Projekt byl zaměřen na realizaci
opatření vedoucích ke snížení spotřeby
energie a tím i ke snížení emisí CO2 v ovzduší.
V současné době je již zateplení budovy
i instalace tepelných čerpadel ukončena
a probíhá zkušební provoz technologie.
Projekt je součástí širší podpory EU z fondu
soudržnosti (FS) v prioritní ose 3 - Udržitelné
využívání zdrojů energie, primární oblasti
podpory 3.2 – Realizace úspor energie
a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské
sféry) v podoblasti podpory 3.2.1 – Realizace
úspor energie. Vzhledem k tomu, že byla první
výzva zaměřena převážně na nepodnikatelské
subjekty, mohlo se o finanční dotaci ucházet
také město Krásná Lípa jako zřizovatel Základní
školy.
Během řešení projektu „Udržitelné využívání
zdrojů energie v Základní škole v Krásné

Lípě snížením energetických ztrát a využitím
obnovitelných
zdrojů
energie“
došlo
v objektu školy k výměně výplní vnějších
otvorů, zateplení pláště a střechy budovy, byla
opravena fasáda, osazeny nové klempířské
prvky a taktéž rekonstruováno hromosvodné
vedení. Podstatnou součástí projektu byla také
úprava stávajícího zdroje tepelné energie.
Jako hlavní zdroj tepelné energie pro vytápění
a ohřev TUV je nově instalována technologie
tepelných čerpadel vzduch-voda. Nový zdroj
tepla tvoří dvě tepelná čerpadla o výkonu po
34,4 kW.
Jak ukazují výsledky zkušebního provozu,
jsou osazená tepelná čerpadla díky zateplení
obvodového pláště a střechy objektu i využití
moderního řídícího systému MaR celkovým
výkonem 68,8 kW schopna téměř pokrýt celou
tepelnou potřebu školy.
Z původního vybavení kotelny - 2 plynové
kotle – slouží nyní jeden jako studená rezerva,
druhý dle potřeby vypomáhá tepelným
čerpadlům při nízkých teplotách.
V současné době probíhá zkušební provoz
technologie a MaR, při kterém se optimalizuje
nastavení a řízení celé topné soustavy.
Celkové uznatelné náklady na akci činí
21 857 749 Kč, z toho je příspěvek z fondu
Evropské unie 18 579 086 Kč (85%), příspěvek
SFŽO ČR 1 092 887 Kč (5%) a příspěvek města
Krásná Lípa 2 185 776 Kč (10%).
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Požární nebezpečí je
v NP České Švýcarsko
již nyní značně vysoké
Ačkoli v Českém Švýcarsku sníh roztál teprve
před nedávnem, je díky současnému teplému
počasí v lesích národního parku již nyní
značně vysoképožární nebezpečí. O tom, že les
může hořet již brzy z jara, svědčí také nedávné
lesní požáry v Lužických horách či v oblasti
Máchova jezera. V sousedním Národním parku
Saské Švýcarsko byl dokonce vyhlášen čtvrtý
z pěti stupňů požárního nebezpečí.
Správa Národního parku České Švýcarsko
proto žádá všechny návštěvníky, aby dbali
zákonných předpisů a především respektovali
zákaz kouření a rozdělávání ohně v lese.
V loňském roce v NP České Švýcarsko hořelo ve
dvou případech, jedenkrát po zásahu blesku
a podruhé v důsledku lidského zavinění.
Největší počet požárů (12) byl evidován v roce
2000. Nejničivější požár postihl národní park
dne 22. 7. 2006, kdy shořelo téměř 18 hektarů
lesa na Jetřichovicku. Od vyhlášení národního
parku byly evidovány více než tři desítky
požárů,
naprostá většina z nich vznikla v důsledku
lidské nedbalosti.
(Tomáš Salov)

Křiničánek ve Varech vyhrál
Je to už strašně dávno, co jsem jako malá
holčička tancovala v Křiničánku, nebyla jsem
zrovna z nejvzornějších, co se docházky týče,
no tak mě prostě paní učitelka vyhodila. Ovšem
to jsem ani v nejmenším netušila, že právě
s touto pani učitelkou – Hankou Brabníkovou
pojedu jednou jako maminka syna tančícího,
v tomto souboru reprezentovat naši Krásnou
Lípu na krajskou soutěž dětských folklorních
souborů, která se konala 18.dubna v Karlových
Varech. Všichni si strašně přáli přivézt ALESPOŇ
medaili. Celkem přijelo bojovat do Varů
11 souborů s vynikající úrovní.
Po příjezdu měly děti krátkou zkoušku, pak šly
na oběd a následovaly přípravy na vystoupení
– učesat a obléknout. Musím podotknout, že
ustrojit 30 dětí není fakt žádná legrace uvážímli fakt, že porota hodnotí kromě správné

délky sukní, či dobře sčesaných vlasů, třeba
i rozvázanou tkaničku u blůzky.
Nastala hodina „H“ a my netrpělivě čekali,
jak se dětem vystoupení podaří. I ony měly
pořádnou trému. Ovšem jejich výkon byl
naprosto perfektní. Vyplula tak na povrch
tvrdá dřina všech, kteří se na práci v souboru
i na vystoupení podíleli.
Brabenčata vystoupila s pásmem – Na husičky
v choreografii Hanky Brábníkové. Křiničánek
vystoupil s pásmem Pošta v choreografii Kláry
Brábníkové.
KŘINIČÁNEK KRÁSNÁ LÍPA VYHRÁL 1. MÍSTO!
Byla to nádhera. Všichni jsme byli strašně moc
šťastní. Navíc tento obrovský úspěch zajistil
dětem postup do celostátního kola v Jihlavě,
kam se vydají 12. června.
I malé městečko dokáže VELKÉ VĚCI!!!! (m.alf )

Krásnolipští hasiči při potlačování ohně v NP
České Švýcarsko v loňském roce.

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 4.5. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 7.5. 2009
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 18.5.
2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 21.5. 2009 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 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.

Dobrovolníci uklidili Kyjovské údolí
Pet lahve, igelitové sáčky, papíry, ale také
pneumatiky, kusy železa a koberců, či
polystyrenové desky skrývalo koryto říčky
Křinice v Kyjovském údolí v Národním
parku České Švýcarsko. Úklid turisticky
frekventovaného Kyjovského údolí společně
zorganizoval ČSOP Tilia z Krásné Lípy a Správa
NP České Švýcarsko. Za zhruba dvě hodiny se
dvanácti dospělým a čtyřiceti dětem podařilo
nasbírat pět desítek padesátilitrových pytlů
odpadků, které následně odvezli strážci
přírody národního parku. Společnými silami

dobrovolní brigádníci uklidili dvoukilometrový
úsek od vstupu do Kyjovského údolí
u restaurace Fakulta v Kyjově až po Turistický
most. Za to, že dobrovolní brigádníci z Krásné
Lípy, Rumburku, Jiříkova a Ústí nad Labem
obětovali nedělní dopoledne úklidu, je
pak OPS České Švýcarsko odměnila volnou
vstupenkou do expozice v Domě Českého
Švýcarska na náměstí v Krásné Lípě.
Organizátoři
úklidu
děkují
všem
dobrovolníkům, kteří přišli pomoci.
(vik)

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum Krásná Lípa,
www.krasnalipa.cz/kccs

JOB poradna
Pondělí 9:00 -16:00
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.
Léčebné poradenství
Vždy 1. pondělí v měsíci – poradenství při
dietách a nemocech
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 14:00 – 16:00
Pro děti i jejich rodiny.
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -16:00
Podporované zaměstnávání a bydlení 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 zasílejte písemně na rebicek@krasnalipa.cz nebo si můžete na tel. 412 354 849
domluvit osobní schůzku s právníkem v komunitním centru. Na schůzku je třeba přinést
související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
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.
Dotaz:
Uzavřel jsem jako prodávající kupní smlouvu na prodej nemovitosti s úhradou
do 5 let od sepsání smlouvy. Na FU jsem zaplatil daň z převodu nemovitosti. Protože
kupní cena nebyla v termínu zaplacena, odstoupil jsem pro nezaplacení kupní ceny
od kupní smlouvy. Prosím o radu, zda prodávající, když zaplatil daň z převodu
nemovitostí, může žádat FU o vrácení této daně z důvodu zrušení celé transakce došlo k navrácení na původní stav.
Odpověď:
Podle zákona o dani z převodu nemovitostí (č. 357/1992 Sb. v platném znění) podléhá dani
z převodu nemovitostí každý převod nemovitostí, to znamená každý případ, kdy příslušný
katastrální úřad ve své evidenci změní vlastnická práva ke konkrétní nemovitosti.
Kromě této teoretické a správné úvahy ještě (ostatně nadbytečně) uvádí zákon o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovïtostí ve svém ust. § 9 odst. 2, že předmětem daně
z převodu nemovitostí je rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech,
kdy dojde následně k odstoupení od smlouvy a smlouva se tímto od počátku ruší.
V uvedeném případě tedy nelze žádat o vrácení daně z převodu nemovitostí.
Nicméně je nutno uvést ještě další: K odstoupení od smlouvy došlo z důvodů na straně
kupujícího – kupující nesplnil svou povinnost a nezaplatil kupní cenu, proto prodávající
odstoupil od kupní smlouvy. Zaplatit kupní cenu bylo povinností kupujícího. Porušením této
povinnosti způsobil kupující prodávajícímu škodu. Prodávající má tedy nárok na náhradu
této škody vůči kupujícímu. Doporučuji požadovat úhradu zaplacené daně z převodu
nemovitostí po kupujícím.
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Výběrové řízení
ČR – Správa Národního parku České
Švýcarsko se sídlem Pražská 52, 407 46
Krásná Lípa (IČ 70 56 57 59) vyhlašuje
výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu:
Předmět zakázky: Grafické zpracování
a výroba informačních panelů naučných
stezek a průvodců po naučných stezkách
Národního parku České Švýcarsko
Lhůta k předložení nabídek: 15. 5. 2009
do 12:00 na adresu zadavatele
Podrobnější informace o zakázce (zadávací
podmínky) naleznete na www.npcs.cz.

Oranžové hřiště
Výstavba dětského oranžového hřiště, které
za podpory Nadace ČEZ vzniká u rybníka
Cimrák se chýlí ke konci. V současné době
probíhají úpravy ozelenění plochy hřiště
včetně zabudování tabule s provozním
a návštěvním řádem. Na hřiště již byly
umístěny přírodní prvky v podobě několika
kmenů stromů a skupina kamenů a v brzké
době ještě přibudou dvě pružinové houpačky
v podobě mořského koníka, sovy a prolézací
tunel. Slavnostní otevření Oranžového hřiště
proběhne v měsíci květnu.

Oznámení o přerušení
dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení
dodávky elektřiny dne 13. 5. 2009 v době
od 8:00 do 13:00 pro velkou část Krásné
Lípy. Omezení se týká ulic E. Krásnohorské,
Doubická, Kláštěrského, Dukelská, Pražská,
Málátova, Křižíkova, Vrázova, Havlíčkova,
Tatranská,
Kvapilova,
Rooseweltova,
Šturmova, Bendlova, Wolkerova, Smetanova,
Školní, Kamenná Horka a Fibichovo údolí.

Hudba jí byla nade
vše
V pátek 17. dubna jsme se v rumburské kapli
rozloučili s čestnou občankou našeho města,
paní profesorkou Zdenkou Pliskovou, která
více než 60 let učila mladé pianisty nejen
na klavír hrát, ale především dobrou hudbu
milovat. Žila v Rumburku a obětavě dojížděla
také do Krásné Lípy, kde kvalitně připravila
i několik budoucích konzervatoristů a kde
celé čtvrtstoletí perfektně doprovázela dětský
pěvecký sbor Lipka. Na všech soutěžních
vystoupeních o našem klavírním doprovodu
hovořili porotci vždy v superlativech a na
úspěších Lipky měla i ona velkou zásluhu.
Česká televize s ní v pořadu „Barvy života“
natočila velmi hezký medailonek, který byl
vysílán 27. března. Vzpomínala zde na celý
svůj život, na to, jak se dostala do Rumburka
a pochlubila se i svými žáky, které ve svých
devadesáti letech stále kvalitně vyučovala. Na
naši vzájemnou spolupráci, paní profesorko,
nikdy nezapomeneme!
(Milan Sudek)
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Soutěž „Město plné květin“ je vyhlášena
Rada města vyhlašuje pro rok 2009 soutěž
„Město plné květin“. Účastníkem se může stát
každý obyvatel Krásné Lípy, který vlastní na
území města Krásná Lípa a v přilehlých osadách
dům k trvalému či rekreačnímu bydlení. Platí
to i pro obyvatele žijící v panelové zástavbě.
Jak se stát účastníkem soutěže? Jednoduše.
Stačí, když si vyzdobí z vnější strany směrem
do ulice okna bytu, domu či balkon živými
květinami v truhlících (případně v jiných
nádobách) nebo předzahrádku přilehlou ke
komunikaci.
Do soutěže se mohou přihlásit sami vlastníci
vyzdobených domů, oken či balkonů nebo
mohou své spoluobčany přihlašovat sami
obyvatelé města Krásná Lípa a okolních
osad tím, že vyplní anketní lístek, který bude

k dispozici na Městském úřadě a v informačním
středisku.
Tento anketní lístek pak odevzdá na Městském
úřadě – v podatelně - nebo na odboru výstavby,
investic a ŽP v termínu od 15.6. 2009 do 31.8.
2009. Na základě této přihlášky budou pořízeny
fotografie, ze kterých poté vybere komise
cestovního ruchu tři skutečně nejkrásněji
vyzdobené byty, domy nebo balkony. Vítězové
mohou získat finanční odměnu ve výši do
3 000,- Kč! Do soutěže budou zařazeni pouze
ti lidé, kteří nemají závazky vůči městu Krásná
Lípa – dluhy, nesplnění ohlašovací povinnosti
apod. Na odměnu není právní nárok a udělení
závisí zcela na výsledku rozhodnutí příslušné
komise.

Nezaměstnanost v Krásné Lípě v březnu
Březnová statistika evidence nezaměstnaných
pro Krásnou Lípu zaznamenala slabý
meziměsíční
nárůst.
Oproti
lednu
nezaměstnanost stoupla na 16,9% což
prakticky znamená, že bez práce je o 10 lidí
více. K 31. 3. 2009 bylo ve městě evidováno
název mČsta, obce, oblasti
Varnsdorf
Dolní Podluží
Horní Podluží
ChĜibská
JiĜetín pod Jedlovou
RybništČ
Varnsdorfsko
Rumburk
JiĜíkov
Krásná Lípa
Doubice
Staré KĜeþany
Rumbursko
Šluknov
Dolní Poustevna
Mikulášovice
Velký Šenov
Lipová
Lobendava
Vilémov
Šluknovsko
Šluknovský výbČžek

301 uchazečů o zaměstnání, z toho 126 žen.
Ve většině měst a obcí regionu nezaměstnanost
meziměsíčně také stoupala. Okresní průměr
je 13,19 %, ve Šluknovském výběžku pak
15,76 %.
Evidovaní uchazeþi
celkem
ženy
muži
1342
676
666
90
42
48
61
21
40
170
72
98
42
20
22
54
27
27
1759
858
901
745
334
411
396
179
217
301
126
175
7
2
5
126
56
70
1575
697
878
477
219
258
110
46
64
199
84
115
168
73
95
50
16
34
33
11
22
62
27
35
1099
476
623
4433
2031
2402

Plánovaná odstávka informačních technologií
systémů je zrušena
V termínu od 1. května do 10. května 2009
měl být původně omezen provoz některých
agend na MěÚ Rumburk z důvodů celostátní
odstávky. Jednalo se o občanské průkazy,
cestovní doklady a registr vozidel. Ministerstvo
vnitra však rozhodlo plánovanou odstávku

zrušit.
Městský úřad Rumburk oznamuje, že
pracoviště občanských průkazů, cestovních
dokladů a registru vozidel budou zcela
funkční.
(Alena Jánská, vedoucí OCDS MěÚ Rumburk)

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Masarykova a Smetanova
se koná 19.května 2009
od 10.00 – 15.00hod.
v mateřské škole Masarykova.
Den otevřených dveří
Uskuteční se na obou MŠ 12. května 2009 od 10.00 – 15.00hod.
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Není dům jako dům
O tom jsme se přesvědčili v MŠ Motýlek, když
jsme se vypravili do toho krásného velkého
domu na náměstí, kterému všichni říkají DŮM
ČESKÉHO ŠVÝCARSKA.
Pořád jsme chodili okolo na vycházky
a nevěděli, co je uvnitř. Když jsme si ve školce
vyprávěli o tom, co vlastně znamená národní
park a proč je zrovna u nás, domluvily nám
tam paní učitelky návštěvu.
Bylo to tam moc hezké, nevěděli jsme, že
uslyšíme ptáčky hned za dveřmi a zvědavě
jsme hledali, kde že je vlastně vězní. Jenže brzy
jsme přišli na to, že je to vlastně všechno jinak
– jen jako – že je to tam tak šikovně udělané,
jako by to bylo doopravdy – ryby, které plují
řekou, brouci v kulatých okýnkách, motýlci
v šuplíčcích, zarámované listy ze stromů i stopy
na zemi, nebo pohyblivé obrázky přírody na
obrazovce, rozhled z věže, který se nám moc
líbil, nebo zkoumání pod mikroskopem. Také
nám tam pustili film o tom, jaké to tu bylo,
když jsme ještě vůůůůbec nebyli – ani naše
maminky - a v Krásné Lípě nestál ani jeden
dům – bylo tu prý moře a skály . Film byl
trošičku strašidelný – zvuky, které vydávalo
moře a bouřka nás trošičku polekaly, ale
brzy jsme si zvykli. Líbila se nám i prolézací
skála, ohmatali jsme si zkameněliny a vyrobili
obrázek - paní učitelky nás skoro nemohly
dostat zpátky do školky – tak se nám tu líbilo.
Nakonec jsme si odnesli na památku od paní

průvodkyně pěkné Plšíkovy omalovánky (to je
takové malé zvířátko) a šli jsme.
Zážitků bylo moc a proto se sem vrátíme třeba
s maminkou a tatínkem – je tady totiž hodně
věcí na koukání, ale i na učení. Hlavně však už
všichni víme, že takové přírodní poklady, které
můžeme najít tady u nás v parku, (hlavně ty
opravdové) musíme všude kolem nás bedlivě
chránit!
(děti z MŠ Motýlek)

Dětský domov má
nové hřiště
Krásná Lípa – Zcela nové víceúčelové hřiště
začalo sloužit dětem z Dětského domova
v Krásné Lípě. Umělý barvený povrch,
který nahradil dřívější asfaltový povrch si
ovšem pochvalují nejen děti, ale především
ředitelka Jana Dykastová. „Z nového hřiště
mám opravdu nelíčenou radost, a to nejen
proto, že děti získaly kvalitní herní prostor, ale
především proto, že nový umělý povrch hřiště
výrazně limituje úrazy našich dětí,“ zdůraznila
význam hřiště ředitelka domova. Hřiště,
které využívají děti od tří do osmnácti let se
dětskému domovu podařilo vybudovat díky
čtyř set tisícové dotaci Nadace ČEZ.
(vik)

MOJE MĚSTO ANEB TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE...
Milá babičko!
Slíbil jsem Ti, že Ti ještě napíšu, co jsme zase
podnikli ve školce Motýlek za výpravy.
Tentokrát, protože jsme děti zvědavé,
uskutečnily se ještě dvě výpravy.
První návštěva byla v Komunitním centru. Ani
jsme nevěděli, kolik zajímavých věcí se dělá
právě tam – ujali se nás hodní lidé co nám
ukázali, kde si můžeme půjčit kostým na
karneval, posedět u počítače, nebo si třeba
nechat něco potisknout na tričko, mají tam
dokonce prádelnu a ve výtvarné dílně umí
vytvářet různá výtvarná kouzla – například

FOTOSOUTĚŽ
POKRAČUJE: Znáte
opravdu Krásnou
Lípu?
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografie
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná
a kde se objekt nachází. Kdo do týdne od
vydání Vikýře správně odpoví na otázku,
připíše svoji adresu a odpověď odevzdá
v informačním středisku na náměstí, nebo
ji pošle na e-mailovou adresu milansudek@
seznam.cz, bude zařazen do losování o tři
volné vstupenky do našeho kina.
V minulém čísle jsme uveřejnili snímek
zdevastované křížové cesty poblíž kostela.
Pro vstupenky do našeho kina si mohou
tentokráte dojít: Dagmar Řebíčková, Marjánka
Krásnolipská a Milan Procházka. Ale tím to
nekončí. Správné odpovědi na úkoly ze všech
Vikýřů budou v prosinci znovu slosovány a tři
z Vás si mohou odnést pěkné výhry.
Dnes se vydáme trochu za humna Krásné Lípy
a tážeme se Vás, kde se nachází historický
objekt, který je vyobrazen na dobové
pohlednici?

malovat na hedvábí. A už vůbec jsme nevěděli,
že si tam můžou přijít děti pohrát a třeba se
i něco naučit. Zajímavé pro nás bylo vědět,
jakou práci můžou dělat třeba lidé postižení –
zkrátka, že ten dělá to a ten zas tohle....
Druhá výprava byla na zdravotní středisko –
k panu doktorovi chodím s maminkou když
mi je
ouvej, ale tentokrát jsem šel zvesela, zdravý
a plný elánu, bez obav, co mi ten pan doktor
zase provede. Šli jsme se podívat a taky
trochu odnaučit se bát ordinace – ujala se nás
Honzíkova maminka - paní Heeneová, která
tam pracuje jako zdravotní sestřička a trpělivě
nám vysvětlila k čemu funguje to či ono, proč
se bere krev nebo píchá injekce (to zrovna

rádi nemáme) a ti odvážní si nechali změřit
tlak. Tobě by se to, babičko, určitě líbilo. Na
památku jsme dostali injekční stříkačku tak si můžeme hrát doma na doktory. Tak až
přijedeš, taky Tě vyléčím.
To je asi, babičko, z našich výprav všechno,
měj se hezky a pozdravuj dědu.
(Tvůj předškoláček z Motýlka)
Všem lidičkám, kteří nám pomáhali při našich
výpravách velmi děkujeme za trpělivost
a ochotu.
A pokud si chcete spolu s námi zažít výpravy,
klikněte si na www.zskrasnalipa.cz, sekci
mateřské školy, kde jsou ve fotogalerii všechny
naše návštěvy.

30. dubna 2009
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Tradiční pálení máje a pálení
čarodějnic
Město Krásná Lípa, Lužičan a Sbor
dobrovolných hasičů pořádají ve čtvrtek
30. dubna od 19:00 v parku za Domem
služeb TRADIČNÍ STAVĚNÍ MÁJE. Po
vystoupení folklorních souborů Křiničánek
a Lužičan následuje PÁLENÍ ČARODĚJNIC
na hřišti u T KLUBU.

Den matek aneb děti pro
maminky.
V úterý 12. května v 17:00 jsou zvány všechny
maminky do Kulturního domu v Krásné Lípě,
kde je pro ně k jejich svátku připraveno zábavné
odpoledne. Na programu je vystoupení
dětí z tanečního kroužku MŠ Motýlek po d
vedením Marcely Široké, zazpívají jim členové
sborečku Ze základní školy pod vedením
Radky Kotuličové a Jany Sieberové, přijedou
mažoretky z Jiříkova a chybět nebude ani
módní přehlídka.

Rozhledna na Vlčí hoře slaví
120 let
Klub Českých turistů Krásná Lípa u příležitosti
120. výročí rozhledny a 10ti let provozování
rozhledny na Vlčí hoře Klubem českých turistů
v Krásné Lípě zve veřejnost v sobotu 9. května
2009 na Den otevřených dveří. Zájemci se
sejdou hvězdicovým pochodem ve 12:00
u vlčíhorské věže. Vstup na rozhlednu bude
volný, u příležitosti výročí bude vydána výroční
turistická známka, k dispozici bude nové
razítko. Připraveno bude i drobné občerstvení
a prodej suvenýrů. Pořadatelé připravují i další
překvapení.
Významné výročí rozhledny na Vlčí hoře
připomene starosta Krásné Lípy Zbyněk
Linhart.
Společný odchod z náměstí v Krásné Lípě je
v 10:30.
Na účast se těší Výbor OKČT Krásná Lípa.

Učíme se vyrábět košíky
z pedigu
Komunitní centrum připravilo kurz pletení
košíků z pedigu. Do kurzu se mohou přihlásit
začátečníci i pokročilí. Naučíte se pracovat
s pedigem a upletete si košík, podnos, nebo
ošatku.
Pedig je u nás hned po vrbovém proutí
nejpoužívanější materiál pro pletení košů.
Pro účastníky jsou připraveny základní
pomůcky a potřeby. Poplatek 30 Kč a platba za
spotřebovaný materiál. V komunitním centru
se sejdeme každé květnové úterý od 17:00 do
18:30 hod., začínáme 5. 5. 2009. Přihlásit se
můžete na volfova@krasnalipa.cz nebo přímo
přijít na první hodinu 5. 5. 2009.
(hv)

Připomínáme:
V neděli dne 17. května v 11:00 hodin
dopoledne vystoupí v amfiteatru kulturního
domu potulní muzikanti z našeho družebního
města Eibau. Dokážeme zaplnit hlediště?
V sobotu 30. května si na kolech zajedeme
na Jitrovník. Zde je cíl hvězdicové cyklojízdy
z obou stran hranice.

POZVÁNKY
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Vítání ptačího zpěvu
v Českém Švýcarsku
Správa NP České Švýcarsko pořádá již čtvrtý
ročník populární exkurze pro veřejnost Vítání ptačího zpěvu v Českém Švýcarsku.
Akce se koná v sobotu 2. května 2009. Sraz
účastníků je v 6:30 na parkovišti u Správy
NP v Krásné Lípě (pod vlakovou zastávkou
„Krásná Lípa - město“). Vycházka je zaměřená
na pozorování ptáků a jejich určování podle
hlasu, ukázka odchytu ptáků a kroužkování.
Doporučené vybavení: nenápadné oblečení,
dalekohled, kapesní atlas ptáků, fotoaparát,
holinky.Přivstaňte si a pojďte s námi na ranní
vycházku do probouzející se jarní přírody.
Vaše brzké vstávání bude odměněno krásným
ptačím koncertem.

Stezka odvahy.
Klub českých turistů Rumburk pořádá v sobotu
2. května již XXX. ročník Stezky odvahy. Jde
o pěší turistickou akci pro rodiče s dětmi
v délce 8 km. Start je na nádraží ČD Panský
mezi 9:45 až 11:00, cíl je v osadě Kopec na
turistické základně vedle restaurace Vyskočilů.
V cíli pochodu budou pro děti připraveny
sportovní soutěže s cenami, medailemi
a diplomem za účast. Připraven bude i táborák
a chybět nebudou ani trampské písničky, které
bude hrát skupina Ruksak.

Z očí do očí - Gorily a lidé
z Rwandy
Varnsdorfská rodačka Jana Zarnack ve středu
13. května od 19:00 v Domečku Na Kopečku
v Rumburku představí osobní zážitky ze
setkání s majestátní třináctičlennou skupinou
goril v tropickém deštném pralese v pohoří
Virunga, a zároveň přiblíží prostý život
vesničanů africké Rwandy.

Výstava Zmizelé Sudety se
představuje v rumburské
Loretě

Pozvání
Městský úřad v Krásné Lípě Vás srdečně zve na
vzpomínkový akt, který se bude konat
ve středu 6. května od 15:00 na místním
hřbitově u hrobu padlých vojínů ve 2. světové
válce.
V programu vystoupí dětský pěvecký sbor
pod vedením Jany Sieberové.

Poradna léčebné
poradenství.
Jak se správně stravovat při dietě
žlučníkové, jaterní, pankreatické, diabetické,
nízkocholesterové, bezlepkové, nebo při dně
a cronově nemoci.
Jak upravovat pokrmy při dietě, jaké potraviny
snižují působení léků?
Odpovědi na podobné otázky v poradně
poskytnou Stanislava Jelínková a Stanislava
Vaňková, nutriční asistentky - registrace
č.: 015-0083-0320. poradna je ZDARMA.
Téma DIETY OBECNĚ: v pondělí 4. 5. 2009
od 17 hod. v komunitním centru
Téma DIETY OBECNĚ: v pondělí 18. 5. 2009
od 17 hod. ve žluté DPS na sídlišti

Severní stopa.
Klub českých turistů Dolní Poustevna Vás zve
v sobotu 16. května na 33. ročník turistického
pochodu Severní stopa. Připraveny jsou trasy
pro pěší od 3 do 28 km a cyklotrasy dlouhé
20 až 40 km, které Vás zavedou i a území
sousedního Německa. Start je od 7:45 na
turistické chatě v Dolní Poustevně. Cíl pochodu
je na výletišti Čtverec. Letošní novinkou je
20km trasa, která přejde státní hranici pod
Tanečnicí, pokračuje traverzovou cestou
přes Tomášov a dále na Tanečnici. Nejdelší
24km a 28km trasy zavedou turisty na kopec
Kaiserberg, odkud je opravdu netradiční
pohled na Dolní Poustevnu. Každý účastník
obdrží barevný pamětní list a upomínkový
suvenýr z keramiky. Odměna bude též pro 3
nejmladší a 3 nejstarší účastníky.

Česko-německá
dokumentární
výstava
černobílých srovnávacích fotografií Zmizelé
Sudety občanského sdružení Antikomplex
je až do 27. května k vidění v ambitech
Lorety v Rumburku. Výstava Zmizelé Sudety
je založená na jednoduchém principu
srovnávání starých fotografií z pohraničí
a nových fotografií toho samého místa dnes.
Výstava je přístupná za 15 Kč od úterý do
soboty, mezi 10.00 až 17.00 hod.

Pozor
vlak!

Beseda s Mirkem Koliášem.

Ke krásnolipskému létu patří
i Indiáni

Přijďte si v úterý 19. května od 18:00 do
Továrny v Krásné Lípě popovídat s bývalým
obyvatelem Krásné Lípy o životě v Kalifornii,
kde nyní tento Čech žije.

XXVII. festival DPS
v Krásné Lípě
je z důvodu neúčasti
našeho školního
sboru Lipka ZRUŠEN.

-

pojede též historický

Vlak odjíždí v 7.00 z Děčína, v 9.00 z Rumburku
přes Šluknov, v 9.55 je v Dolní Poustevně.
Zpět odjíždí v 16.45 z Dolní Poustevny přes
Šluknov, Rumburk, do Děčína.
Podrobnější informace o historickém
vláčku i turistickém pochodu najdete www.
severnistopou.cz.

Český svaz ochránců přírody z Krásné Lípy již
čtvrtým rokem pořádá Letní indiánský tábor.
Tentokrát se bude konat v termínu od 1. do
8. července na Terénní ekologické základně
Buk v Krásné Lípě. Tábor je určen dětem od 6ti
let, na které čeká vše, co k létu patří. Společně
se budeme vydávat na výpravy za poznáním
přírody, rostlin, zvířat. Ale také nás čekají
indiánské sporty jako je lakros, lukostřelba
či hod oštěpem. Budeme si připravovat
indiánské pokrmy na ohni, který si rozděláme
křesáním nebo třením dřev. Bavit se budeme
u indiánské hudby a tanců. Více informací
získáte na www.csoptilia.unas.cz nebo na
telefonu 603 529 551.
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Vystoupení sborečku v pečovatelském domě
O Vánocích jsme se poprvé objevili s naším
kroužkem „Sboreček“ před veřejností. Pro
velký ohlas jsme se rozhodli potěšit svým
zpěvem babičky a dědečky z pečovatelského
domu. Sice to bylo vystoupení krátké, přesto

však pro naše malé zpěváčky další zkušeností.
Čekají nás ještě další vystoupení, na která se
naši žáci velmi těší.
(vedoucí sborečku)

Cesta do záplatovic
Minulý týden (13. -17.4.) kdy naše škola
zažívala netradiční výuku z důvodu
projektového týdne, se naše 1.třídy zúčastnily
mimořádně pěkného představení! Na rozdíl
od některých „rádoby“ divadel děti odcházely
s veselou náladou a hlubokými dojmy.
Během představení si zazpívaly, pomáhaly
při vytváření té správné atmosféry a některé
z nich si i odnesly krásný plakát za vyhrané
soutěže.Divadlo se líbilo nejen dětem, ale
i pedagogickému dozoru.
(tř. uč. 1. tříd)

PROJEKTOVÝ TÝDEN ZDRAVÝ ŽIVOT
I letos se konal na ZŠ v Krásné Lípě projektový
týden, zaměřený na téma: Zdravý život. Pro
děti z celé školy byl sestaven program dle
jednotlivých tříd.
Cílem celého projektu bylo obohatit děti
o vědomosti z různých oblastí souvisejících
s tímto tématem.
1. Zubní hygiena - pí Marhanová
2. O hygieně – pí Čapíková ( seznámila dívky
od 2. – 9.tř. se všemi možnými změnami
a problémy provázejících jejich vývoj)
3. Zdravá strava – pí Kubáňová, přednesla
dětem o zdravé výživě s ukázkou
některých způsobů úpravy zdravých jídel +
ochutnávkou
4. Gynekologie – pí Léblová
5. Policie – ppl. Hampl – ukázal dětem různé
formy cvičení, útok na člověka spojený
s obranou a přednášel o problematice,
týkající se drog.
6. Řeckořímský zápas – p. Durec, p. Dvořák –
zasvětili děti do umění bojovat
7. Teen Challenge
8. Urologie – pí Hambálková – zasvětila
chlapce do problematiky s jejich pohlavním
vývojem
9. Vodící pes – pí Ingrišová – zasvětila
a vysvětlila dětem, jak žijí nevidomí lidé
a vysvětlila jim, jak je důležitá pomoc
druhých
10. První pomoc – pí Schwarzová – naučila
děti základní znalosti k poskytnutí první
pomoci
11. Rehabilitace – pí Krásnolipská – ukázala
a vysvětlila dětem jak správně rebilitovat
12. Výroba krémů – p. Šedivý – složení krémů
a jejich výroba
Celý tento týden děti obohatil o spoustu
nových informací, které zcela určitě zúročí ve
svém budoucím životě.
(m.alf )

Během jednoho večera předvedli, co se
naučili za tři měsíce
Většinou je známe s rukama v kapsách
a rozkývanou frajerskou chůzí. Kdo však měl
to štěstí a viděl krásnolipské deváťáky při
jejich závěrečném věnečku, kterým ukončili
kurz předtaneční a společenské výchovy, žasl.
Slečny ve večerních róbách, páni v kvádrech
s bílými rukavičkami a u všech dohromady
vybrané společenské chování. Mladé dámy
a pánové svým rodičům a dalším příbuzným

během jednoho večera předvedly, jak umí
vytočit tradiční polku či valčík, ale že si
poradí i s latinsko-americkými tanci. Kurzy
předtaneční a společenské výchovy pro své
deváťáky tradičně organizuje Základní školy
v Krásné Lípě a lekce z tanečního umění
a společenského chování jim dávali manželé
Širocí.
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Co to je být českým manažerem na Urale
Přinášíme další příspěvek od Jiřího Raka,
donedávna manažera obchodu a turistiky OPS
České Švýcarsko a krásnolipského zastupitele,
nyní „našeho zahraničního dopisovatele“
zpoza Uralu.Tentokrát o svérázu ruského
obchodování…
Jaro dorazilo do Ekaterinburgu. Sníh taje,
ulice jsou plné obrovských louží. Vyjít na ulici
znamená připravit se na spoustu bláta, vysoké
boty jsou naprostou nezbytnosti. Vybudovat
trh pro velkou firmu znamená ovšem vyrážet
za každého počasí do terénu. Prosperitu zde
nevybuduješ sezením v kanceláři, mailováním
a skypováním s kolegy sedícími ve vedlejší
kanceláři. Přicházejí na to v době poklesu
ekonomiky i rychlokvašení manažeři zdejších
firem, kterým v předchozích tučných letech
hospodářského růstu připadalo, že ovládají
byznys virtuální komunikaci, shlížejíce na svět
ze svých prosklených kanceláří a domnívajíce
se, že uspořádáním dvou teambuildingů do
roka plných infantilních her stmelují kolektiv
svých dospělých pracovníků na profesionální
úrovni (Ti se daleko účinněji potom stmelují
v hospodě, ale to už je obecně známý fakt,
který neplatí pouze v Rusku).
Vazby s aktéry na trhu lze získat jenom
v bitevním poli, tvrdými jednáními u klientů, ve
strohých budovách podniků a fabrik v malých
městech. Ti si žádné servitky neberou..
Je to prostě poněkud náročnější než budovat
trh v Evropě, i práce pro region Českého
Švýcarska byla proti tomu procházkou růžovou
zahradou.
Ráno vyrazím autem kolem osmé hodiny. Než
dojdu 100 metru od domu do garáže, byl bych
totálně špinavý, oblékám si proto šusťáky
značky Marmot, večer je potom celé vždy hážu
do sprchy. Jednáni je v Tjumeni, kam jedu 6
hodin (350 km). Místy sněží, místy je vánice,
silnice se občas ztrácí v obrovských dírách
a loužích. Nakonec nastoupí krásná autostráda,
ale opět číhají všudypřítomní gajci a dlouhou
kontrolou dokladu ztrácím drahocenný čas.
Do sídla klienta přijíždím odpoledne, minutu
před dohodnutým termínem. Vasilij se dívá

nedůvěřivě: “Co jsi mi přinesl, malčik ? Co mi
chceš nabídnout? Byli tu už jiní pánové, přiletěli
letadlem až ze západní Evropy. Něco říkali, já
jim skazal něponimaju, a zase odletěli“.
Nato jsem se pokusil konverzovat, nejprve
něco o ruských bohatýrech, potom
o posledním carovi, Puškinovi, bývalé slávě
československých tramvají v SSSR, abych
plynule přešel ke konkrétním možnostem
obchodní spolupráce. Zlehka, aby partner cítil,
že na to přichází sám.
Vasilij pomalu roztává: “Da, da, eto interesno,
budem prodolžať u vodočki”. Otevírá lahev
vodky, která by usmrtila i koně. Už to znám:
jsem vybaven obrovským kusem uzeniny,
přípitky mohutně zajídám a zapíjím proudy
vody a zůstávám po celou dobu fit. Naučil
jsem se po třech sklenkách jen pití další vodky
předstírat, a daří se.
Poté se jde do ruské bani (sauny), kde se
dozvídám, že je přítomno několik významných
ředitelů sibiřských podniků. V ledovém
bazénu střízlivím zcela. Podmínky kontraktu
se dohadují právě zde. Mluví se o všem,
vždy mne překvapí, jak jsou obeznámeni
s děním v Česku. Češi patří vůbec k oblíbeným
obchodním partnerům. „ Da, my znajem,
bylo mnoho špatného, ale Češi s námi nikdy
nemluví spatra, jako lidé jiných národů Evropy,
rozumí duši naší velké
země“. Nevím jistě, zda
rozumím zcela ruské duši,
ale po třech měsících
na Uralu vím, že nyní
lze i lehce žertovat. Pár
ruských básniček a tváře
se rozjasňuji. „Jurij, ty
molodec !“
Opět nevím, nevím, do
molodca mám daleko.
Ráno se vydávám na cestu
zpět, v kapse pozvánku
na nějakou vojenskou
přehlídku. Obloha bez
mraku, sníh je pryč.
Je to obtížné: celý svět chce

Pěkné jaro přeje dopisovatel Jiří Rak

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA
KVĚTEN 2009

Hurá PIZZA!
Na měsíc květen si Český rozhlas Sever připravil
pro své zaměstnané posluchače zajímavou
soutěž. Během celého měsíce se můžete
přihlašovat pomocí sms, a tím se pokusit vyhrát
pro sebe a svůj kolektiv pizzu, kterou Vám
dovezeme až na pracoviště. Stačí jen napsat
sms ve tvaru: Sever pizza příjmení, název
firmy, město, počet kolegů a telefonní číslo do
práce a zaslat ji na tel. číslo: 736 304 030 nebo
se přihlásit pomocí formuláře na webových
stránkách ČRo Sever – www.sever.rozhlas.cz.
Následně pak poslouchejte ČRo Sever a když
vám náš moderátor zavolá a vy budete znát
správné heslo, získáte pro svůj kolektiv oběd
až do práce. Více informací na: www.sever.
rozhlas.cz
Dobrou chuť, neboli HURÁ PIZZA! Vaše rádio –
Český rozhlas Sever.

s největší zemí na světě udržovat dobré vztahy,
západní Evropa po tom přímo prahne, když jsou
ovšem kontakty a vzájemné vazby minimální,
jde to těžko. Každý cizinec, který přijede do
Ruska a umí s Rusy aktivně komunikovat, ať už
ve sféře obchodu, kultury nebo sportu, přinese
pro vzájemně porozumění mnohem více
než uctivé a opatrné tanečky na nejvyšších
úrovních.
Je sobota. Odpoledne přijíždím do
Ekaterinburgu a myslím trochu na zasloužený
aktivní odpočinek: jdu si koupit do knižního
obchodu průvodce po Urale. Mezi dvanácti
knihami o ruských a sovětských tancích
nacházím po delší době ukrytou kýženou
turistickou mapu.
1 cm na mapě odpovídá 10 km ve skutečnosti,
ale názvy nejkrásnějších hor jsou uvedeny:
Jamantau, Konzakovský kámen, Dvouhlavá
sopka, národní park Taganaj. V létě se tam
určité vydám, zatím jsem z uralské přírody
moc neměl.
Vycházím s drahocennou mapu na ulici. Auto
má rozbité zadní sklo, naštěstí není vykradené.
Zbytek soboty strávím na policii sepisováním
hlášeni.

pátek 15. 5.
od 17.3o hod

MILIONÁŘ Z
CHATRČE

Vstupné 60,- Kč

NORMAL

Vstupné 60,- Kč

Čerstvý nositel Oscara vypráví příběh indického chlapce, který vyhrál v milionářské soutěži.
120min. Ml. přístupno od 12ti let.

středa 20. 5.
od 18.oo hod

Příběh legendárního sériového vraha v českém thrileru s Milanem Kňažkem a Dášou Havlovou
v hl. roli. 95 min. Ml. nepřístupno.

čtvrtek 21.5.
od 17.oo hod

BOLT

Vstupné 50,- Kč

Animovaný film o psovi, který je nevědomky hereckou hvězdou v akčním seriálu. 96 min.
Ml. přístupno. ČESKÁ VERZE

středa 27.5.
od 18.oo hod

VÉVODKYNĚ

Vstupné 60,- Kč

Keira Knightley jako skutečná postava z Anglie 18. století. 110 min.
Ml. přístupno.
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Na děčínské přehlídce byli úspěšní
Romské sdružení Čačipen se zúčastnilo
přehlídky romských písní a tanců festivalu
romské kultury v Děčíně, kterou pořádalo
romské sdružení Indigo Děčín. Na přehlídce,

pořádané ke dni Romů, vystoupila i hudební
skupina Galaxie Junior a taneční soubor
Amare Čave.

The Beatles Revival
Band - opět potěšili
a pobavili
Koncert skupiny The Beatles Revival Band
s novým programem byl odehrán v úterý
večer 21. dubna v krásnolipském kulturním
domě.
Revivalová
skupina,
pobavila
dvouapůlhodinovým
programem
225
platících diváků.
V dobových kostýmech a ve věrném hudebním
provedení zazněly převážně známé hity,
u kterých si zavzpomínalo několik generací
fanoušků na legendární liverpoolskou
skupinu.

Den Země slavili hrami
Kopřivový bramborák, zázvorový a kopřivový
čaj, či pampeliškový med. To vše a mnoho
dalšího si mohli vychutnat účastníci oslav Dne
Země, které se konaly na Terénní ekologické
základně Buk v Krásné Lípě. Pro děti, kromě
netradičních ochutnávek, byly připraveny
i výtvarné dílny, při nichž si mohly na
hrnčířském kruhu vytočit drobné keramické
výrobky, malovat na kolíčky, ubrouskovou
technikou zdobit říční kameny, vyrábět zvířecí
masky, ale také zdolávat veverčí či zaječí
dráhu. V akci mohli vidět i sokolníka a jeho
Jůlinku.
ČSOP Tilia děkuje všem dobrovolníkům
z Kostky, MC Beruška, Čačipenu, Agentury
Pondělí, Naturschutzentrum Neukirch za
pomoc při zajištění soutěží pro děti.

První zápas Okresního přeboru starších
přípravek
V sobotu 11.04.2009 se po dlouhé zimě
konečně konal první zápas našich mladých
fotbalistů s týmem Benešova nad Ploučnicí.
Výkop , který začal v 10.00 hod na pěkném
fotbalovém hřišti Benešova a za nádherného
skoro letního počasí, nezačal pro naše borce
právě nejlépe. Hned po pár minutách jsme
inkasovali gól po chybě obrany. A zanedlouho
se opakovala stejná situace, kdy náš gólman
včas nevyběhl a bylo to 2:0 pro domácí. Naši se
ovšem semkli a po krátké chvíli - po pěkné akci
- dostal míč do soupeřovy branky Filip Alfery.
Rázem to pro naše chlapce bylo veselejší. Naši
se ale s výsledkem nesmířili. Bojovali, a po

krásné individuální akci Ondry Lekoczkého
skóroval Tomáš Alfery. A bylo vyrovnáno. Tak
skončil první poločas, do druhého poločasu
se naši vrhli a po pár minutách zařídil vedení
krásnolipských opět Filip Alfery . Nakonec
vstřelil ještě jednu branku do soupeřovy sítě
Ondra Lehoczki a vedli jsme 4:2. Soupeř se
nevzdal a bojoval do poslední minuty, kdy
se mu podařilo snížit stav na konečných 4:3
v náš prospěch. Naši šikulové zvládli vstup do
sezóny výhrou na hřišti soupeře a doufáme ,
že i nadále budou skvěle reprezentovat naše
město. Děkujeme, chlapci.
(M.Pavlíček)

Přebor starších
přípravek
Po dalším týdnu se 19.4.09 konal další zápas
našich mladých fotbalistů. Tentokrát na našem
hřišti. Počasí opět přálo a za slunečného počasí
v 10 hodin rozhodčí písknul začátek utkáni
Krásná Lípa vs. Jíříkov. Naši se ujali vedeni po
gólu D.Cempírka, poté zařídil další branku
J.Virgler a do konce poločasu ještě skóre
upravil D.Cempírek. Jiříkovským se podařilo
po chybě obrany snížit na 3:1. Po přestávce se
naši chlapci hodně snažili vstřelit další branku
a po faulu hráče z Jiříkova na D.Cempírka tento
po pokutovém kopu zařídil vítězství našich
borců na konečných 4:1 . Děkujeme, chlapci,
a věříme, že i nadále budete tak dobří.
(M.Pavlíček)
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