359

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 17. září 2009
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč
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Rekonstrukce a doprava
V časných jarních měsících byl zahájen projekt
ekt
regenerace Křinického náměstí v centru
našeho města. Přibližně ve stejné době
započaly práce na rekonstrukci krajské silnice
mezi Českou Kamenicí a Jiříkovem. Zatímco
první stavba (náměstí) je investicí města, ta
druhá (silnice) je projektem Ústeckého kraje,
resp. její správy a údržby silnic.
Pokud jde o náměstí, běží stavba v zásadě podle
plánu a dokumentace. Jsou nahrubo hotovy
sítě a plochy ve dvou třetinách. Přibrzdění či
zastavení prací mnohokrát nastává ale právě
v souvislosti se skluzem prací na silnici, která
náměstím prochází. Není-li hotova příslušná
část silnice, nemůže se pokračovat s některými
pracemi stavby náměstí, např. položení
obrubníků, inženýrských sítí, atp.
Nastávají nepříjemné komplikace a časový

Motocykly Čechie
- Böhmerland opět
zaplní náměstí
První zářijovou sobotu - 5. září 2009 –
krásnolipské náměstí opět ožije naleštěnými
motocyklovými veterány. Na náměstí budou
motocykly k vidění mezi devátou a jedenáctou
hodinou, kde bude tradičně pro návštěvníky
připravený doprovodný program. Odtud poté
podniknou spanilou jízdu po regionu.

skluz i městské stavby.
Město
se snažilo
Mě
žil ovlivnit
li i stavbu
b silnice
il i
alespoň tak, aby se při provádění rekonstrukce
provedly další související práce. Položen byl
v jarních měsících nový vodovod na přívodu
do města a propojení na další části, v jiných
místech se položila nová dešťová kanalizace
atp. Bohužel, způsob provádění stavby silnice,
změny, systém řízení a dopravní omezení
město sice připomínkuje, ale reálně to dopad
na samotnou stavbu nemá. To platí, i pokud
jde o dopravní značení a způsob řízení dopravy
pomocí semaforů. To má povolovat a hlídat
několik úřadů, vykonávajících státní správu.
I v televizi jste mohli vidět „rozladěnost“
představitelů kraje, že místo abychom
děkovali, ještě si stěžujeme …
Nemůžeme vysvětlovat co, proč a jak se při

rekonstrukci silnice provádí, protože těžko říci,
jestli
j li to někdo
ěkd chápe.
há
V tuto chvíli se například čeká, jak se bude řešit
část silnice mezi kinem a vlakovou zastávkou.
Vybrány byly původní nosné konstrukce –
kostky, kameny, štěty a najednou se zjistilo, že
podloží složené mj. z písků a jílu není nosné …
A už dva měsíce se experimentuje.
Na náměstí muselo město udělat novou
mostní část přes říčku Křinice v místě, kde se
rozšiřuje silnice kvůli odbočovacímu pruhu,
samotný mostek však projektant té krajské
stavby neřešil. To, jak se starý mostek bude
opravovat, se vymýšlí až nyní. Atd.
Uvidí se, ale až za několik let, jak a s jakou
kvalitou se vše zrealizovalo a v jakém stavu
silnice opět bude.
(Z.L.)

Měsíc září ve škole
1.9. zahájení školního roku
7.9. třídní schůzky
9.9. zahájení plavecké výuky ( 3. a 4.třídy)
18.9. první partnerské setkání tříd
20.9. Loučíme se s prázdninami od 13.00hod. (u školy, děti soutěží s rodiči)
28.9. pondělí – státní svátek
29.9. – 2.10. – Projektový týden (životní prostředí)

Sobota 5. 9. 2009

Itinerář srazu
(orientační časy)

8:30
9:00
10:00 - 10.30
12:00 - 12.30
13:15 - 13:30
14:00 - 14:30
15:00 - 15:20
15:40 - 16:20
16:30

Start I. etapy spanilé jízdy od hotelu JEF
Přejímka a výstava motocyklů v Krásné Lípě
II. etapa z Krásné Lípy do Varnsdorfu
III. etapa z Varnsdorfu do Rumburka
IV. etapa z Rumburka do Starých Křečan
V. etapa ze Starých Křečan do Šluknova
VI. etapa ze Šluknova do Kunratic
VII. etapa z Kunratic do Doubic
Slavnostní zakončení s programem u hotelu JEF

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu
se uskuteční v pondělí 7.9. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 10.9.
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
21.9. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 24.9. 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.

Září - měsíc biopotravin
K
měsíci biopotravin a ekologického
zemědělství
se připojuje v rámci
celorepublikové akce také Dům Českého
Švýcarska. Zveme Vás do našeho Ekokoutku
(v rámci informačního střediska), kde na Vás
čekají nové a chutné biopotraviny a produkty.
Jedná se především o drobné pochutiny
– sušenky, čokolády, ale můžete si vybrat
i z pestré škály čajů, biovín a biomoštů.
Všechny biopotraviny jsou označeny tímto
logem:
Pokud si koupíte biopotravinu s českým logem
pro ekologické zemědělství, můžete si být jisti,
že:
- minimálně
95 %
složek
produktu
zemědělského původu bylo vyprodukováno
ekologicky
- produkt splňuje pravidla kontrolního

systému
- produkt vyšel přímo od výrobce nebo
zpracovatele v uzavřeném obalu
- produkt nese jméno výrobce, zpracovatele
nebo prodejce a jméno nebo kód kontrolní
organizace
Více informací o biopotravinách najdete:
www.mesicbiopotravin.cz

Stomatologická pohotovost
• 5. - 6. 9. 2009 MUDr. Rambousková Rita - Riegrova 773/72, Děčín II-Nové Město,
tel.: 412 526 250

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

• 12. - 13. 9. 2009 MUDr. Šetek Vladislav

- Weberova 1537/7, Děčín VI-Letná,
tel.: 412 539 310

• 19. - 20. 9. 2009 MUDr. Sudová Olga

- U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel.: 412 502 213

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 V KOSTCE
7.9., 21.9., 5.10., 19.10. a tak dále každé první a třetí pondělí v měsíci od 17 hod.
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:
Zákon č. 458/2000 Sb. říká, že v ochranném pásmu je zakázáno nechávat růst porosty nad
výšku 3m. Ale Energetika požaduje pro provedení rekonstrukce vedení vysokého napětí
úplné odstranění dřevin (holou pláň). Není jejich požadavek porušení zákona i na ochranu
přírody a krajiny?
ODPOVĚĎ: Energetický zákon č. 458/2000 Sb. skutečně v § 46 odst. 9 uvádí, že v ochranném
pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Případ zmíněný v dotazu je však věcně trochu jiný. V dotazu je „Energetikou“ zajisté míněn
provozovatel přenosové soustavy. A ten má v rámci provozování energetické soustavy i právo
vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti a odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty.
Má právo i provádět likvidaci stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění
neučinil sám vlastník či uživatel (§ 24 odst. 3 písm. f/ a g/ cit. zákona). Takže v souladu se svým
oprávněním provozovat energetickou soustavu oprávněně požaduje, aby vlastník odstranil
dřeviny, asi aby se k opravám vedení dostal. Není tedy v rozporu s ochranou přírody, když
pro účely provozování a opravování energetické soustavy (či rekonstrukce, jak zní dotaz)
požaduje úplné odstranění dřevin, tedy i těch, které rostou jen do výše 3m a jinak provoz
přenosové soustavy neohrožují. Neuděláte-li to, smí to provést sám.
Přitom je provozovatel přenosové soustavy povinen co nejvíce šetřit práva vlastníků
dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je
povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu
provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání dotčené
nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad
provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.
Vznikla-li vlastníku majetková újma, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu.
Náhrada se stanoví podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a vyhl. č. 55/1999 Sb. Právo na náhradu je nutno uplatnit u provozovatele do
6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník dozvěděl.
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Školní družina při ZŠ v Krásné Lípě
Školní družina při Základní škole v Krásné
Lípě slouží k zájmovému a aktivnímu trávení
volného času po vyučování. Připomínáme,
že každý školní rok musí být dítě do družiny
znovu přihlášené.
Provoz školní družiny je od 6.00 – 16.00 hod.
V letošním roce máme nově zavedený režim,
kdy v době od 13.15 – 14.30 hod není možné
děti z družiny vyzvedávat, protože probíhají
plánované činnosti a můžeme být mimo
budovu ŠD.
Ve školní družině fungují dvě oddělení pod
vedením pí.uč. Dáši Koubské a pí.uč. Věry
Svatoňové.
Úplata za zájmové vzdělávání je 120,- Kč na
měsíc. Platí se předem ve dvou splátkách (za
období září – leden: 600,- Kč a únor – červen:
600,- Kč) u paní Kubáňové (ve školní jídelně).
Děti, které navštěvují školní družinu MUSÍ

chodit na obědy do školní jídelny.
Do družiny děti potřebují: oblečení a vhodnou
obuv na ven a převlečení do oddělení plus
vhodnou obuv do oddělení.
(Těšíme se na Vás, vychovatelky ŠD)

Místní akční skupina Šluknovsko vyhlásila
14. srpna 2009 1. výzvu k předkládání žádostí
o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření
IV.1.2. Jedná se o realizace místní rozvojové
strategie Programu rozvoje venkova ČR,
které budou v letech 2007 – 2013 naplňovat
Strategický
plán
Leader „Šluknovsko
návštěvníkům i sobě“. 1. termín příjmu žádostí
je od 16.9. do 18.9. 2009 vždy od 10:00 do
17:00 (v pátek 18.9. 2009 od 10:00 do 14:00)
v kanceláři MAS Šluknovsko ve Varnsdorfu.
Více informací na www.mas-sluknovsko.cz.

Ekofestival
s cestovatelskou
tém
tématikou SEDM DIVŮ

Katalog služeb pro občany Šluknovska
Pracovní skupiny komunitního plánování
zaktualizovaly Katalog služeb ve Šluknovském
výběžku a nově zapracovaly do katalogu
další služby. V katalogu naleznete organizace
ze Šluknovského výběžku (také několik
vzdálenějších), které poskytují služby seniorům,
lidem se zdravotním postižením, dětem
a mládeži, osobám v nouzi a krizi (sociálně
vyloučeným nebo ohroženým sociálním
vyloučením), uživatelům drog a etnikům.
Katalog má sloužit pro lepší informovanost
Vás, kteří hledáte vhodnou službu, podporu,
či aktivitu pro sebe, své blízké nebo známé.
Katalog je dostupnější díky elektronické verzi

Výzva k předkládání
žádostí o dotaci

na tomto odkaze http://sluzby.krasnalipa.cz.
Naleznete zde databázi organizací a služeb
s podrobnými informacemi o poskytovaných
službách, kontaktech, kapacitě, otevírací době,
úhradě za službu, bezbariérovosti, pro koho je
služba určena, jakou má působnost, nebo jak
se stát uživatelem služby. Poskytovatelé služeb
získají do katalogu přístup a tak budou kdykoli
moci aktualizovat informace o organizaci
a o poskytované službě. Tým komunitního
plánování pevně věří, že katalog bude
užitečným a aktivně užívaným materiálem.
(as)

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 desíti
dnů 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.
Minule se jednalo o pomník
padlých, zemřelých a nezvěstných z válečných let 1914-18,
který se nachází před kaplí
Panny Marie Karmelitské ve
Vlčí Hoře. Na pomníku uvedený August Raschauer byl
potomkem známého lupiče,
(červená vesta), který byl v r.
1740 popraven v Lipové.
V době prázdnin se také změnila cena, kterou bude pexeso.
To získávají: pan Igor Knapp
a pan Václav Hieke.
Tím to ovšem nekončí. Správné odpovědi na úkoly ze všech
Vikýřů budou v prosinci znovu
slosovány a tři z Vás si mohou
odnést pěkné výhry.
Poznáte, kde jsme fotografovali tentokráte?

Přijďte i Vy podpořit historicky první
cestovatelský ekofestival v Českém Švýcarsku!
Bude se konat v Krásné Lípě 26. – 28. září
2009.
„I cesta může mít cíl,“ zpívá se v jednom ze
šlágrů české populární hudby a člověk se
tomuto triviálnímu konstatování musí nejprve
pousmát. Nebyl by mnohem zajímavější opak
– cesta náhle končící za horizontem, putování
do nikam či zájezd za bezcílným bloumáním?
Vždyť skoro každý z nás se vydává na cesty
za svým vysněným cílem; ať už jsou jím
monumentální historické stavby, šumivé vody
oceánu, třpytivé štíty hor nebo třeba kasina
v Las Vegas. Lidé, kteří představí své projekty
na festivalu SEDM DIVŮ, se vzdali těchto
tradičních cestovatelských cílů ve prospěch
cílů méně hmotných. Cestovali, aby pomohli
lidem v nouzi, aby podpořili lokální kulturní
tradice, aby přispěli k ochraně ohrožené
přírody, aby se ponořili do neprobádaných
oblastí Země nebo třeba aby dali vzniknout
unikátním záběrům divoké přírody.
SEDM DIVŮ je benefiční akcí. Všichni
přednášející i realizátoři doprovodného
programu pracují bez nároku na honorář.
Organizátorem akce je České Švýcarsko
o.p.s. Hlavními partnery projektu jsou město
Krásná Lípa a Relax Krásná Lípa p.o. Hlavním
mediálním partnerem je cestovatelský
portál Hedvábná stezka, který se podílí
také na obsahové části festivalu, a magazín
Koktejl. Případný výtěžek z akce bude
věnován na podporu environmentálního
vzdělávání v Českém Švýcarsku a na konkrétní
cestovatelský projekt, podpořený Expedičním
fondem Hedvábné stezky.
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Evropská noc pro
netopýry poprvé
v Českém Švýcarsku
Zajímavou akci pro veřejnost připravila Správa
NP České Švýcarsko ve spolupráci se Správou
CHKO Lužické hory a Českou společností pro
ochranu netopýrů. Uskuteční se v sobotu
5. září od 20:00 do 22:00 v bývalém lomu
v přírodní rezervaci Vápenka u obce Doubice.
Připraven je bohatý program – soutěže
pro děti, ukázka lovu netopýrů pomocí
bat-detektoru, materiály o netopýrech
a přednáška o netopýrech pod širým nebem
- vrcholem bude ukázka odchytu netopýrů do
sítí. Přijďte se blíže seznámit s touto zajímavou
a tajemnou skupinou nočních létajících savců.
Budete mít jedinečnou příležitost pozorovat
netopýry opravdu hodně zblízka!

Výlet UNESCO
Přijměte pozvání na výlet„Na podporu zapsání
Českosaského Švýcarska do světového
dědictví UNESCO“. Výlet se uskuteční v neděli
6.září 2009. Čeští účastníci odjedou vlakem
v 8:58 z hl. nádraží v Děčíně. Trasa asi 10ti
kilomertrového výletu: Schöna - Schmilka
Hirschmühle - Velký Winterberg. Během
putování poskytnou odborníci výklad na
téma „Světové dědictví“ a o flóře a fauně.
Podrobnější informace k výletu naleznete na
www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz
(v sekci Správa informuje/ Kalendář akcí).

Barokní sklárna na
Jedlové
Rumburské muzeum (pobočka Oblastního
muzea v Děčíně) připravilo novou výstavu
Michala Gelnara: „Barokní sklárna Rollhütte
na Jedlové, Výsledky povrchového výzkumu“.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 7. 9.
2009 v 17:00.
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Fotovýstava v Továrně

Babí léto na Kopečku

Občanské sdružení Lipnice ve spolupráci
s příspěvkovou organizací Relax Krásná Lípa
Vás zvou na druhou část putovní fotovýstavy
Studenec 100x jinak, která je v prostorách
galerie v Továrně - Domě volného času v Krásné
Lípě přístupna až do 28. září denně mezi 9:00
až 21:00. Vystavují Zdeněk Čvančara, Jan
Hendrych, Václav Hönl, Luděk Masár, Radek
Masár, Zdeněk Patzelt, Jan Porteš, Ondřej
Prosický, Václav Sojka, Jiří Stejskal a další.

V Domečku Na Kopečku (vedle Evangelického
kostelíku) v Rumburku mají v září mimořádně
otevřeno i ve čtvrtek a pátek - 3.-4. září a 10.-11.
září od 15:00 do 22:00 i s pátečním kulturním
programem: pátek 4. 9. „Kopeček chutná
čokoládou“ a pátek 11.9. „Na české vsi“.

Rozloučení s létem

Sraz v sobotu 12. září v 9:00 na Dolském
mlýně
Program: Pomoc při záchraně památky, úprava
terénu, konzervace zdiva, odklízení suti.
S sebou pracovní rukavice, dobré boty. Nářadí
(lopata, krumpáč apod.) vítáno.
Kontakt: Mgr. Natalie Belisová, 737 276 859,
n.belisova@npcs.cz

Agentura Pondělí a Romské sdružení
Čacipen připravilo na konec léta kulturní
a společenskou akci Rozloučení s létem –
Valdek 2009. Koná se 5. 9. 2009 od 10:00 hod.
v areálu kempu Valdek.

Bra
Bramborový
večer
kvízem
s devítkovým
d
Ve středu 9. 9. v 19:00 se můžete do čajovny
v Domečku Na Kopečku (vedle Evangelického
kostelíku) v Rumburku přijít pochlubit se svými
bramborovými pochutinami všeho druhu.
Vzhledem k devítkovému datu tu pro vás
připravili i zábavné matematické kvízy. Pro ty
nejlepší bramborové specialisty a matematiky
je připraveno i malé překvapení.

Hudební a divadelní
slavnosti pro celou
rodinu
V rumburské Loretě se na 12. září 2009
připravují třinácté Loretánské slavnosti.
Pro děti i rodiče jsou připraveny divadelní
a filmové pohádky, ukázky historické hudby,
sborového zpěvu i folklórních tanců a tvoření
ve výtvarných dílnách. Zájemci se podívají
do jinak nepřístupných prostor a seznámí
s činností chráněných dílen ze Šluknovska.
Celodenní vstupné stojí 30 Kč, děti mají vstup
zdarma. Více informací na www.rumburk.
farnost.cz.
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Brigáda na Dolském
mlýně

Fotografování ptačího
světa s Ondřejem
Prosickým
Techniky fotografování ptáků v divoké
přírodě, rady, triky, technické vybavení…To
vše je pro zájemce připraveno v rámci nového
fotoworkshopu z dílny OPS České Švýcarsko:
Fotografování ptačího světa s Ondřejem
Prosickým. Uskuteční se v sobotu 19. září
mezi 9:00 až 17:00. Více informací na www.
ceskesvycarsko.cz

Po stopách Pyšné
princezny s turisty
Po stopách Pyšné princezny se můžete vydat
s krásnolipskými turisty a to 12. a 19. září 2009.
Společně s Helenou Doudovou se vydáte po
trase: 12. září - Jetřichovice, vyhlídky (Vilémina,
Mariina, Rudolfův kámen), Šauenštejn, Vysoká
Lípa, Dolský mlýn (povídání o Dolském mlýně
s Natálií Belisovou), Jetřichovice (okruh 15
km), 19. září – Česká Kamenice, Zámecký vrch,
Prácheň, Panská skála, Mlýny (okruh 15 km)
Sraz: 12. září v 9. 30 hod. před autobusovou
zastávkou Jetřichovice (ve směru Vysoká Lípa)
19. září v 9:30 hod. před vlakovým nádražím
v České Kamenici.
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Národní park Saské Švýcarsko má své sídlo v německém Bad Schandau. Jeho český příbuzný Národní park
České Švýcarsko usídlilo svou administrativu v Krásné Lípě, snad náhodou vzdálené právě oněch 42,2 km. Od tohoto
metrického údaje už bylo jen krůček k tomu, dát maratónské vzdálenosti sportovní rozměr v podobě běžeckého závodu, který nejen pomyslně,
ale i fakticky spojí oba přírodní skvosty v jeden celek, jak je ostatně přírodou samotnou chápan. Parkmaraton 2009 je nultým ročníkem
mezinárodního vytrvalostního běhu. Je otevřeným závodem, jehož tratě jsou hotovy přijmout každého, kdo projeví zájem poznat nitro obou
národních parků z nové perspektivy.
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Organizátoři závodu připravili pro účastníky celkem čtyři tratě.

Hlavní trať – 42,2km Půlmaraton – 21,1km Čtvrtmaraton – 10,5km Rodinný maraton – 5km
Poděkování: Tento závod by nemohl být realizován bez podpory partnerů, kterými jsou zejména město Krásná Lípa (CZ) – město
Bad Schandau (D) – Český rozhlas – Program na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2007-2013 Ziel3-Cíl3

12. září 2009 - START v 10:00 v Bad Schandau - Marktplatz
Čas prezence:
Krásná Lípa : 7.00 - 8.30 hod. - Bad Schandau : 8.00 - 9.30 hod
Přihlášky: www.parkmaraton.cz
Vítejte v Bad Schandau
Bad Schandau je příhraničním městem, ležícím na pravém břehu Labe. Má velmi bohatou historii, která je po staletí do značné míry
ovlivňována právě řekou samotnou. Loďařský způsob života byl proto od nepaměti významným prvkem, který utvářel kulturu i tradice
v životech místních obyvatel. Bad Schandau je tvořeno čtyřmi městskými částmi Ostrau, Postelwitz, Schmilka a Krippen a je sídlem
německého národního parku Saské Švýcarsko. Je vyhledávaným cílem rodinných výletů a to zejména pro rozmanitost zážitků, které
dokáže nabídnout a to od plavby lodí, přes přechod horské roviny Ostrau až po dech beroucí výhledy do Labského údolí z vrcholu
Schrammsteine. V současné době je Bad Schandau moderním městem s pestrou nabídkou služeb nejen pro své obyvatele, ale také
pro své návštěvníky, jejichž pozornosti si rozhodně dokáže vážit.

PARKMARATON2009
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DNY ČESKÉHO ŠVÝCARSKA V KRÁSNÉ LÍPĚ - 12. září 2009
„Originální krásnolipský rodinný maraton aneb putování za ledňáčkem“
Nenáročné pobíhání po Krásné Lípě spojené s plněním netradičních úkolů na stanovištích:
- Hřiště u Cimráku
- Správa Národního parku České Švýcarsko
- Sportovní areál apod.
Registrace 10:00–13:00 hod u Domu Českého Švýcarska

Předprodej vstupenek v Informačním centru Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, IC Rumburk, IC Varnsdorf a IC Jiřetín pod Jedlovou
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Přijďte s dětmi do
BERUŠKY
Mateřské centrum Beruška Krásná
Lípa se na vás a vaše dětičky těší po
prázdninách opět v úterý 8. 9. 2009
od 9:00 hod. V podkroví školní družiny
si společně zacvičíme, zazpíváme
a výtvarně zadovádíme každé úterní
a páteční dopoledne.

3. září 2009

KLUB VČELKA - pro děti od 1 do 6 let
a jejich rodiče
Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa ve
spolupráci s romským sdružením Čačipen
pro děti a jejich rodiče otevřely klub Včelka,
kde mohou společně příjemně trávit volný
čas formou her a výtvarných činností pro
předškoláky, děti předškolkového věku
a jejich doprovod. Děti se zde připraví na
školní a školkovou docházku, aby byl přechod
od dětských radovánek k prvním dětským
povinnostem co nejplynulejší a nejpříjemnější.
Rodiče si zde vymění své
zkušenosti s výchovou svých ratolestí. Schůzky
jsou bezplatné a konají se vždy v pondělí
a ve středu od 9:00 do 11:00 v Komunitním
centru v Krásné Lípě (1. patro Domu služeb

– Masarykova 1094). Podrobnější informace
vám podá paní Hadravová.

Prázdninové výlety

Mladí hasiči tábořili
v Bílém Potoce
Začátkem srpna se konal v Bílém Potoce
v Jizerských horách tábor pro mladé hasiče,
kterého se zúčastnily Sbory dobrovolných
hasičů z Krásné Lípy a Horního Podluží.
Skupinka osmnácti dětí a šesti dospělých,
kteří byli ubytováni v chatě Hubertka, tam
strávila osm prázdninových dnů.
Pro mladé hasiče byl připraven zajímavý
program-výlety,
soutěže
a
koupání.
Nechybělo ani tradiční opékání vuřtů. Mladí
hasiči během tábora navštívili Hejnice, kde si
mohli prohlédnout baziliku, Lázně Libverda
a nevynechali ani Obří sud. Rovněž navštívili
Harrachov, kde si prohlédli místní hasičskou
zbrojnici a nevynechali ani Mumlavské
vodopády. Vydali se i na druhou nejvyšší horu
Jizerských hor - Jizeru (1122 m), odkud byl
daleký výhled. V Dolní Řasnici se zúčastnili
hasičské soutěže dospělých spojenou
s výstavou hasičské techniky a ukázkami
výcviku psů. A aby těch hasičských překvapení
nebylo málo, děti si užily i nečekaného
nočního poplachu, při kterém musely co
nejrychleji opustit ohroženou budovu a kdy
hledaly pohřešované osoby (samozřejmě
jen cvičně). Na závěr tábora byla pro děti
připravena stezka odvahy. Všem se tábor líbil
a za rok se těší znovu.
(Walter Heene, ved. OORM OSH ČMS Děčín)

Předškoláci a jejich rodiče, kteří navštěvují
„KLUB VČELIČKA“ v komunitním centru, měli
možnost se zúčastnit několika prázdninových
výletů.
První prázdninový výlet se uskutečnil v parných
dnech, kdy velká většina uvítala koupání
ve varnsdorfském bazénu. Bylo to opravdu
příjemné osvěžení pro děti i maminky.
Další byl výlet na hrad Lemberk. Jelo se
vlakem, počasí nám přálo a i ti nejmenší
statečně vystoupali prudký kopec ke hradu.
Všem zúčastněným byla odměnou překrásná
prohlídka hradu.
Na poslední prázdninový výlet nás provázel
Jakub ze Správy NPČŠ. Z odborného výkladu
se děti dozvěděly mnoho zajímavostí o přírodě
v národním parku. Přírodovědná exkurze

byla ukončena v expozici Domu Českého
Švýcarska. Děti byly uchváceny zmenšenými
modely rozhledny, mlýnu či zajímavou
filmovou projekcí.
(dh)

Lucie Hučková se stala novou Miss Roma
2009
Volbu Miss Roma v sobotu 22. srpna
v krásnolipském kulturním domě již posedmé
pořádalo Romské sdružení Čačipen za
podpory města Krásná Lípa. Soutěže se
zúčastnilo dvanáct romských dívek ve věku od
14-ti do 18-ti let z Krásné Lípy, Šluknovského
výběžku, ale i z Děčína. Soutěžilo se ve čtyřech
disciplínách, ve kterých dívky tančily a zpívaly.
Nejkrásnější Romky nakonec do soutěže vyslala

Krásná Lípa, když její zástupkyně získaly první
tři místa. Nejkrásnější Romkou a titul Miss
Roma získala čtrnáctiletá Lucie Hučková, za
1.vicemiss porota zvolila rovněž čtrnáctiletou
Terezu Grundzovou a na třetím místě a titul
2. vicemiss získala čtrnáctiletá Kristýna Gežová.
Pouze titul Miss sympatie putoval zásluhou
Ireny Kováčové do Varnsdorfu.

3. září 2009
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V národním parku Taganaj
Přinášíme další příspěvek od Jiřího Raka, dříve
manažera obchodu a turistiky OPS České
Švýcarsko a krásnolipského zastupitele, nyní
„našeho zahraničního dopisovatele“ zpoza
Uralu.Tentokrát o národním parku Taganaj
a také trochu o Olze Fokinové…
Ve městě Zlatoustu na Jižním Uralu jsem
měl možnost seznámit se s Olgou Fokinou,
pracovnicí tamní pobočky Reiffeisen, která je
milovnicí okolních hor. Každý víkend vyráží
zdolat nějakých 40 až 50 kilometrů, což je pro
ni, jak sama říká, procházka v přírodě. Bydlí
v paneláku s rodinou a kocourem Thomasem,
který je pozoruhodný svou velikostí a jménem,
zděděném po nějakém jejím vzdáleném
německém příbuzném.
Olga sama je “ženščina požilaja”, což v Rusku
znamená něco mezi padesáti a nekonečnem,
její záber je ovšem mimořádný. Ověnčeni
výbavou na dva dny vyběhli jsme z domu na
zastávku místní starobylé tramvaje. Olga první
tři stanice běžela podél kolejí, zprohýbaných
do všech směrů. Měla na začátku jen nepatrný
náskok, ale tramvaj ji nepředjela.
Na konci města je to jen asi kilometr prašnou
cestou ke vstupu do národního parku, o něm
později. Olga v malých botkách “krasovkách”
vysloveně plula v cestě plné bahna, kde já se
v těžkých pohorách propadal po kolena. Do
toho stačila sbírat borůvky a desítky dalších
lesních plodin, které si nepamatuji, a stačila
jimi krmit sebe i mne.
U první říčky vše odložila a vrhla se do
vln, volajíc, že takové osvěžení napomáhá
k dlouhověkosti. Pak uvařila čaj v kastrolu
na vařiči Camping Gaz, nakrájela salám, sýr,
rajčata, a byla díkybohu přestávka.
Vodu v říčce jsem taky zkusil, byla vynikající,
ale přece jen poněkud ledová…
Mezitím již příprava na další pochod, strmou
bahnitou cestou jsme asi po hodině vystoupali
na turistickou základnu Gremučij kluč. Krásná
louka, na ní několik stanů a “centrální” dřevěná
budova, kde bydlí správce Voloďa. Kdo někdy
navštívil pověstný Hnojový dům na Jizerce,
by mohl srovnávat. Něco velmi podobného:
Všude spousta jídla, nepořádek, hadry, pryčny
a na jedné z nich ležel Voloďa, který se právě
probíral z mrákotného opojení po včerejší
oslavě svých narozenin. Uvítal mne srdečně,

jako zahraniční host jsem se musel podepsat
do knihy, která na titulu nesla obrovskou
fotografii vůdce světového proletariátu. Olga
vytáhla vědro, Voloďu polila studenou vodou
a během okamžiku bordel uklidila. Uvařila
vynikající polévku šči a nalehko jsme vyrazili
na hřeben pohoří Taganaj.
Nejvyšší hora Kruglica měří něco kolem 1180
metrů, výstup k ní napřed vede krásným
jedlovým lesem, ale v závěru strmě po
obrovských balvanech, poskládaných na sobě
tak, že ostrou hranou ve většině případů čnějí
vzhůru. Celá hora je nakupením těchto šutrů.
Olga se opět vznášela, po hranách stoupala
lehce vzhůru, zatímco já kameny přelézal,
obcházel a vzpomínal na roztomilé oblázky,
z nichž sestávají kamenná moře na Růžáku
nebo kopcích Lužických hor.
Do toho Olga neustála volala, kde jsem, proč se
opožďuji, a vyprávěla příhody o mnoha svých
známých, kteří v horách zahynuli v širokém
rozmezí let 1955 a 2008. Mezi kameny mi
ukazovala malé pomníčky dávných tragédií
a po několika hodinách jsme byli na nejvyšším
šutru.
Otřel jsem si kolena nízkokvalitní vodkou,
kterou s sebou nosím proti komárům, oparům,
odřeninám a spáleninám (slouží znamenitě)
a kochal se chvíli pohledem na moře lesů a hor,
vypadajících jen zdálky jako Jeseníky. Urenga,
Iremel, Zjuratkul, Jurma, to jsou krásné názvy
tajemných hor v řeči Baškirců, kteří tuto zemi
obývali. Ovšem například Jurma znamená
Nechoď tam, a tak si ani představovat nechci,
co by mne tam potkalo.
Stačila Kruglica a sestup z ní. Dolů to bylo
stokrát horší. Udržet rovnováhu na ostrých
kamenech, nebo je stále přelézat, ovšem
v jejich třímetrové výšce, to bylo nekonečné
dilema.
V sedle byl opět hotov čaj a po něm ještě
“odbočka” na dvě “menší skalky”. Kameny,
kameny, kameny, a při sestupu na základnu
opět kameny. Jeden Holanďan prý chtěl vyjet
na Kruglicu na horském kole . Holanďana našli
po třech dnech poloutopeného v nějakém
bahně, kolo nenašli nikdy.
Já jsem ledva pozdravil Voloďu, odmítl koupel
v jejich baně a usnul na pryčně. Řev opilých
z okolních stanů mi nevadil. Jen kolem druhé

Využijte poslední možnosti výletu s průvodcem
v tomto létě a pojeďte s námi

TRAMVAJÍ DO SKAL…
Díky této trase můžete absolvovat nejen
v Alpách, ale i v Českosaském Švýcarsku
zajištěnou stezku plnou adrenalinových
překvapení (komíny, strže). Po výstupu na
skalní hřebeny přejdete neznámými místy
ve skalách s vynikajícími výhledy do údolí
Labe. Během tohoto jednodenního, mírně
náročného výletu, jdete samozřejmě pěšky,
ale pojedete také hned několika dopravními
prostředky: vlakem, přívozem a tramvají po
trati z r. 1898.
Poslední termín: sobota 5. září 2009
Pěší trasa: 15 km skalami Saského Švýcarska,
některé úseky po vysokohorských stezkách.
Jen pro osoby netrpící závratí!

Doba trvání: cca 9 hodin, pěší část: cca 15 km
Cena: 690,-/os.
V ceně: vlak 2x, přívoz 2x, tramvaj, průvodce.
S sebou: pevnou obuv, jídlo a pití na celý
den, občanský průkaz, doporučujeme uzavřít
pojištění léčebných výloh pro cesty do
zahraničí.
Sraz účastníků: hl. nádraží Děčín - ČD centrum,
8:30 h.
Na akcie je nutné se předem přihlásit nejpozději 2 dny před konáním akce a to na
tomto kontaktu: Dům Českého Švýcarska
v Krásné Lípě, Křinické nám. 10, tel: 412 383 413,
e-mail:informace@ceskesvycarsko.cz

hodiny v noci jsem jako zdálky slyšel Olgu hrát
na kytaru a zpívat tklivé ruské písně. Asi vůbec
nechodí spát.
Ráno sestup Kamennou řekou zpět do údolí.
Umíte si asi již představit, co to bylo. Přírodně
ovšem nádherné: Kamenný splaz mezi lesy,
asi 6 kilometrů dlouhý, miliony balvanů,
něco zcela nového, s čím jsem se ještě nikdy
nesetkal.
Ze Zlatoustu 280 kilometrů autem zpět do
Jekatěrinburgu = to už byla maličkost. Víkend
s Olgou jsem přežil.
Taganaj je jedním z mnoha ruských národních
parků. Vstup do něj je u skupiny lesních domů
zvaných Taganajskoje lesničestvo, kde lze
i parkovat za hlídanou závorou, prý tam má
být i registrace turistů a prodej map. Kromě
vrátného u závory a několika zdivočelých
psů tam ale nic nebylo. Orientační tabule zde
byla první a poslední, až po vstupu do lesa
se objevily náznaky turistického značení. Bez
doprovodu místního lze ale napoprvé jen
stěží najít cestu k nejlepším turistickým cílům.
Z pracovníků parku jsem nikoho neviděl, prý
hlídají turisty, aby neodbočovali z cest. Nevím.
Na mnoha místech v lesích i na polanách si
návštěvníci volně staví stany, kolem nich je
vždycky ohniště a hromada odpadků. Svéráz
národního turismu. Nepochopil jsem, v čem
spočívá ochrana přírody a proč vlastně národní
park existuje.
Rozměry uralských hor jsou natolik obrovské,
že příroda to zatím unese. To ovšem sotva
obstojí jako zdůvodnění.
(Jiří Rak)
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Přátelák naši kluci vyhráli
Ve středu 19.8.2009 se na domácím trávníku
odehrál přátelský fotbalový zápas mezi
naší starší přípravkou a malými fotbalisty
z Litvínova.
Naši chlapci hráli v tomto složení: Dominik
Cempírek, David Holubek, Jakub Vindyš,
Honza Kapir, Tomáš Alfery, Filip Alfery, Tomáš
Rýzler a Vlastík Šmalcl.
Zápas začal po krátkém tréninku v 16:00.
Nutno podotknout, že jsme malé kluky
obdivovali jak bojovali, protože byl
neuvěřitelný pařák. Zpočátku byly síly obou
týmů velice vyrovnané a dlouho jsme čekali
na první branku, ale dočkali jsme se. Gól jsme
ale dostali do naší brány. A tak jsme hned
prohrávali. Ale zanedlouho se situace otočila
a chlapci v podání Dominika Cempírka branku
vrátili. Potom už se odehrával zápas v náš
prospěch.
Po výborné spolupráci levého záložníka
Vlastíka Šmalcla, střední obrany Davida
Holubka, pravého záložníka Honzy Kaipra,
pravé obrany Jakuba Vindyše, levé obrany
Tomáše Rýslera dal Tomáš Alfery tři krásné
góly. Po jeho vystřídání dal další dvě branky
jeho bratr Filip.
Takže jsme celý zápas vyhráli 6 : 1. Chlapci

opět: GRATULUJEME!
Na závěr utkání se kopaly penalty. Tam chlapci
maličko zaspali a Litvínov nad námi vyhrál 3:2.
Za naši stranu dvakrát bodoval Jakub Vindyš,
který dal oba góly ukázkově po zemi.
(Za všechny fotbalové fanoušky M.Alf )

2. spiningo
spiningový maratón
v Továrně
Tov
Třetí srpnovou sobotu se sešli příznivci
spiningu v krásnolipské Továrně. Letošní druhý
ročník tříhodinovky v sedle spiningového
kola opět prověřil kvality všech zúčastněných.
Nechyběly tak jako vloni netradiční letní
kostýmy a doplňky. V nejodvážnějším se
předvedl jediný zástupce mužského pohlaví
(viz foto). Atmosféru celého maratónu nám
zpestřilo promítání na plátno: jeli jsme
společně se závodnicemi Tour de Feminin
a závodníky Tour de France a to v závodním
tempu!!! Do cíle dojelo všech šest účastníků
ve zdraví a v dobré náladě. Nezbývá než
pogratulovat všem jezdcům za skvělý
sportovní výkon a vyjádřit díky těm, co tuto
akci podpořili (GPJ Tomáš Jakl, Kola Brabec,
Městský Úřad Krásná Lípa)
(D.S., Továrna)

FOTBALOVÝ NÁBOR
V čase fotbalových tréninků bude v měsíci září probíhat nábor nových fotbalistů.
Chlapci - ročníky 2003 a níž, kteří mají zájem chodit na fotbal, se mohou přijít podívat
a zkusit si – „Jak chutná fotbal“ vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16.00 – 17.30hod.

T-klub si užíval u vody

T- KLUB KRÁSNÁ LÍPA
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ

Bohužel, i v době prázdnin, se opět v T-klubu
kradlo. Naštěstí byl pachatel chycen, tak snad
již bude T – klub opět plně funkční a dětem
nikdo nebude kazit náladu. Poděkování patří
dětem i rodičům a v neposlední řadě i Policii
ČR v Krásné Lípě za spolupráci. Nepříjemné
vzpomínky na zloděje děti alespoň zaplašily
v jeden krásný den u vody, který prožily
u Máchova jezera v Doksech.

tel. : 774 233 010
e-mail: tklub@krasnalipa.cz
www.tklub.estranky.cz

Program na září:

(A. Svobodová)

Program kina Krásná Lípa září 2009
HARRY POTTER
středa 9. 9.
Vstupné 60,- Kč
neplatí volná vstupenka
od 17.3o hod
a princ dvojí krve
Harry začíná šestý rok studií v Bradavicích a do ruky se mu dostává zvláštně označená stará
kniha, která patří Princi dvojí krve. 140 min.
ČESKÁ VERZE. Ml.přístupno.

středa 16. 9.
od 18.oo hod

PŘÍPAD NEVĚRNÉ
KLÁRY

Vstupné 60,- Kč
neplatí volná vstupenka

Miloval Kláru opravdově, hluboce a šíleně až se z jeho lásky zrodila zbytečná, nekonečná a
nebezpečná žárlivost. Další úspěšné filmové zpracování bestselleru Michala Viewegha.
100 min. Přístupno od 12ti let.

středa 2. 9.

- TURNAJ
VE FOTBÁLKU
pátek 4. 9.
- BANÁN
úterý 8. 9.
- TROJBOJ
čtvrtek 10. 9 - FLORBAL
pondělí 14. 9. - TWISTR
středa 16. 9. - KOLOTOČ
pátek 18. 9.
- KARETNÍ HRY
úterý 22. 9.
- KULEČNÍK
čtvrtek 24. 9. - VOLEJBAL
úterý 29. 9.
- MĚSTO, JMÉNO. . .
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