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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 29. října 2009
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč
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Prestižní ocenění Evropské komise pro
turistickou destinaci České Švýcarsko
Irská destinace Sheep´s Head, řecký ostrov
Lesbos, lucemburský Schengen a v neposlední řadě České Švýcarsko, to je několik z vítězů
soutěže EDEN 2009. Prestižní ocenění „EDEN
- Evropská excelentní turistická destinace“
pro tento region v Bruselu převzali zástupci Českého Švýcarska Radek Vonka a Marek.
V bruselském konferenčním centru společně
s nimi tuto cenu převzali delegáti dalších
jednadvaceti evropských turistických regionů.
Cena je určena pro národní vítěze soutěže vyhlašované již třetím rokem Evropskou
komisí s
p
cílem prezentovat
atraktivní turistické oblasti v celé
Evropě. V roce
2009 byla tato
soutěž vyhlášena s
tématem Turistika
a chráněná území
a v České republice o titul EDEN
soutěžilo více než
dvacet destinací.
Kromě ocenění z
rukou ředitele turistického odboru
Evropské komise
Pedra Ortuna získaly tyto regiony
jedinečnou příležitost prezentovat se na Evropském dni turismu
a Evropském turistickém fóru před klíčovými
líčovými hráči evropského
cestovního ruchu.
Spolu se stylovým oceněním získalo České
Švýcarsko také právo užívat logo soutěže spolu s označením EDEN, které je pro evropské
návštěvníky zárukou nejvyšší, excelentní kvality.
„Cenu EDEN vnímám jako ocenění kvalitního řízení destinace a zejména spolupráce podnikatelů, samospráv, správ chráněných území a dalších, kteří se sdružili v
destinačním fondu Českého Švýcarska. Jedná se
o potvrzení jedinečnosti našeho regionu,
který výrazně usiluje o zařazení na seznam
UNESCO a přitáhnutí exkluzivní klientely,“
okomentoval ocenění předseda správní rady
obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Radek Vonka.
Ocenění bylo přiznáno zejména těm chráněným územím, která přírodní prostředí nabízejí

jako místo odpočinku a zážitkové či poznávací turistiky s ekologickým zaměřením. „České
Švýcarsko se tímto oceněním zařazuje po bok
těch evropských území, která jsou cenná svými přírodními unikáty i mimořádnou turistickou atraktivitou. Evropská komise svým rozhodnutím potvrzuje správnost naší společné
snahy o udržitelný rozvoj cestovního ruchu
v tomto regionu,“ řekl Pavel Benda, ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko,
o.p.s.)
ý
p

Podpořte Krásnou Lípu
v soutěži o nejkrásnější
město a obec
Čech a Moravy
Podpořte Krásnou Lípu a hlasujte v anketě
o nejkrásnější město/obec Čech a Moravy
2009.
Krásná Lípa je zatím na třetím místě
s téměř pětadvaceti tisíci body, ale v těsném
závěsu je dvaatřicetitisícové město Trutnov.
Hlasovat pro Krásnou Lípu můžete na
adrese http://www.czregion.cz/krasna-lipa
Pravidla soutěže:
1. Hlasovat pro město/obec je možné
maximálně jedenkrát za hodinu.
(To znamená, že obec dostane od
jednoho hlasujícího maximálně 24 hlasů
denně).
2. Vyhrává město/obec, které získá nejvíce
hlasů.
3. Soutěž probíhá do 30. listopadu 2009 (do
24:00hod).
Hlasujte kliknutím na „Přidej hlas!“
v hlasovacím zařízení pod prezentací
města/obce.
Jakýkoliv pokus o manipulaci znamená
automatické vyřazení ze soutěže.
Výsledky budou zveřejněny 5. prosince 2009.

V Krásné Lípě se „uklízel
í
svět“
ě
V rámci celosvětové
Clean up
l ět é kkampaně
ě Cl
the Word – Ukliďme svět, se v úterý 6. října
v Krásné Lípě uskutečnilo úklidové dopoledne.
Do pracovního se obléklo čtrnáct úředníků,
ruku k dílu přiložili i členové romského
občanského sdružení Čačipen (6), organizátoři
akce z Českého svazu ochránců přírody
z Krásné Lípy a v neposlední řadě i zaměstnanci
krásnolipských Technických služeb. Při
letošní úklidové akci se podařilo naplnit tři
velkoobjemové kontejnery, což představuje
asi 3,5 tuny nejrůznějšího odpadu. A ač toto
číslo vypadá hrůzostrašně, jde o potěšující
zjištění – ve městě výrazně ubylo zanedbaných
lokalit a černých skládek. Dosvědčuje to i fakt,
že před třemi lety, kdy se město společně
s ČSOP zapojilo do celosvětové kampaně, se

uklidilo
klidil osm ttun odpadu.
d d
(vik)

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 19.10. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 22.10.
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
2.11. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 5.11. 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.

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
Pondělí 8:00-16:00
Středa 8:00-16:00
Poradenství při řešení sociálních problémů.
Občansko právní poradna
21.9., 5.10., 19.10 a tak dále každé první a třetí
pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek.
Léčebné poradenství –
První a třetí pondělí v měsíci.
Přístup na internet a k počítači
Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let
Úterý 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
Amari klub
Čtvrtek 14:00 – 16:00
Pro děti i jejich rodiny.
Klub VČELIČKA
Každé pondělí a středa od 9:00 – 11:00 pro děti
od 1roku – 6 let a jejich rodiče
Každé úterý a pátek od 14:00 – 16:00
výtvarná činnost dětí
Každá středa od 14:00- 16:00
doučování školáčků
Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí
v domácím prostředí.
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -16:00
Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty
s různým stupněm postižení.
Šicí dílna
Úterý 9:00 – 16:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy
oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství
Šluknovsko.
Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Jaké bylo počasí v září v Krásné Lípě?
Měsíc září byl v České republice charakteristický
teplými slunečními dny s malým množstvím
srážek. Na některých růměrnou teplotou
20,1°C byl den 1. září. Naopak nejchladnějším
dnem s průměrnou teplotou 7,6°C byl den
30. září. Vůbec nejvyšší zářijová teplota byla
zaznamenána právě 1. září s teplotou 24,1°C.
V září tedy nepadl v Krásné Lípě žádný letní
den (maximální teplota je vyšší než 25,0°C).
Nejnižší teplota byla naměřena dne 26.
září s teplotou 5,9°C. Srážkově byl měsíc
nerovnoměrný a podprůměrný. Nejvíce pršelo
na začátku a na konci měsíce. Celkově v sedmi
srážkových dnech napršelo 40,8 litrů vody
na metr čtvereční (mm). Vítr vál na začátku
měsíce převážně z jihozápadu až jihu, na konci

měsíce však chladnější vítr ze severozápadu
až severu s maximálním poryvem 18 m/s.
Údaje za předchozí měsíce a metodiku měření
najdete na www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.
htm
(J. Pícha)
Průměrná teplota

13,3°C

Maximální teplota

24,1°C

Minimální teplota

5,9°C

Maximální vlhkost

100%

Minimální vlhkost

44%

Maximální poryv větru 18,0 m/s tj. 65 km/h
Úhrn srážek

40,8 mm

Stomatologická pohotovost
▪ 17. - 18. 10. 2009 MUDr. Sýkorová Eva - U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel.: 412 502 216
▪ 24. - 25. 10. 2009 MUDr. Křemen Adolf - Teplická 270, Jílové,
tel.: 412 550 343
▪ 28.10, 31.10. - 1.11. 2009 MUDr. Bolfíková Renata - Varšavská 1863/7,
Děčín IV - Letná, tel.: 412 535 930

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
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:
Mám pozemek, na který se lze dostat pouze přes pozemek sousední. Lze zajistit, abych
v případě, pokud majitel tohoto sousedního pozemku tento prodá, měl jistotu, že budu moci
přes tento pozemek i nadále přecházet?
ODPOVĚĎ:
Omezení vlastníka konkrétní nemovitosti něco strpět – například průchod či průjezd jiného
přes tento pozemek – se nazývá věcným břemenem. Věcná břemena se dělí na břemena
spjatá s vlastnictvím konkrétní nemovitosti, nebo na břemena zavazující určitou osobu
(§ 151n občanského zákoníku). Je-li věcným břemenem povinnost trpět průchod či průjezd
přes pozemek, pak se logicky jedná o břemeno spjaté s konkrétním pozemkem. Takovéto
břemeno (musí být zapsáno v katastru nemovitostí) je spojeno s vlastnictvím nemovitosti
a přechází s vlastnictvím věci na nabyvatele. Je pak nerozhodné, kdo je majitelem pozemku.
Aby věcné břemeno vzniklo, je třeba je zřídit jedním ze způsobů, jimiž zákon zřízení věcného
břemene umožňuje (písemnou smlouvou, závětí, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím
příslušného orgánu nebo přímo ze zákona).
V tazatelově případě je třeba, aby se sousedem uzavřel písemnou smlouvu, kde bude
v podstatě uvedeno, kdo všechno a které pozemky (v souvislosti s věcným břemenem)
vlastní. Dále tam bude uvedeno, že majitelé pozemku souseda jsou povinni umožnit přes
svůj pozemek (lze být i konkrétnější, přesně kudy a jak) průchod (a průjezd?) majitelům
pozemku tazatele a všem osobám, které jeho pozemek užívají. Pozemky je nutno označit
přesně podle evidence v katastru nemovitostí, kat. číslem, kat. územím, obcí. Smlouvu je
nutno všemi účastníky (majiteli) ověřeně podepsat alespoň v jednom vyhotovení.
Pro nabytí práva věcného břemene je pak nutný vklad do katastru nemovitostí. O povolení
vkladu rozhodne Katastrální úřad na základě návrhu, doloženého počtem vyhotovení smluv
o jedno vyšším, než je počet účastníků smlouvy.
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S papežem Benediktem XVI. se loučil i Lužičan
Krásnolipský folklorní soubor Lužičan
v pondělí 28. září reprezentoval Ústecký
kraj při slavnostním rozloučení Svatého
otce Benedikta XVI. na ruzyňském letišti.
Rozlučkový špalír tvořily vždy tři krojované
páry ze všech krajů republiky, kterým
procházeli papež Benedikt XVI. společně
s prezidentským párem Václavem a Lívií
Klausovými a další významní hosté. Pro náš
soubor i město byla čest, že právě krásnolipští
se této významné akce mohli zúčastnit.
(Naďa Semelková)

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA

zastoupené tajemníkem Městského úřadu Krásná Lípa
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovní pozice - vedoucí odboru majetkového
a civilně správního
Tato funkce bude zařazena do 10. platové třídy
• místo trvalého pobytu uchazeče
v souladu se zněním zákona č. 143/1992 Sb. ve
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu
znění pozdějších předpisů. Nástup do pracovního
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
poměru k 1. 12. 2009.
příslušníka)
Požadavky:
• datum a podpis uchazeče
• splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002
Uchazeč připojí tyto doklady:
Sb., o úřednících územních samosprávných
• životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních
celků, v platném znění
zaměstnáních a odborných znalostech a
• ukončené úplné středoškolské vzdělání
dovednostech
• minimální praxe ve vedoucí funkci 2 roky
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
• praxe v oblasti administrativních činností
(cizí státní příslušník doloží obdobný doklad
• základní orientace v oblasti správy a údržby
vydaný domovským státem)
nemovitého majetku
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
• základní orientace v problematice údržby a
vzdělání
oprav bytového a nebytového fondu
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené
• dobré komunikativní a organizační schopnosti
obálce s označením: „Výběrové řízení – vedoucí
• schopnost samostatného rozhodování
odboru – neotvírat“ do 23. 10. 2009 osobně do
• velmi dobrá znalost práce na PC (uživatelské
podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo doporučeně
programy Word, Excel)
poštou na adresu:
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí
Město Krásná Lípa, k rukám tajemníka MěÚ,
obsahovat tyto náležitosti:
Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA.
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
V Krásné Lípě 6. 10. 2009
• státní příslušnost uchazeče
Jan Kolář – tajemník MěÚ

K tk nabízí
Kostka
bí í
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Nabídka volného
olného
pracovního místa

Péče o člověka se sníženou soběstačností je
velice náročná. Mnohdy vyžaduje celodenní
pracovní nasazení pečujícího, které může vést
až k jeho fyzickému a psychickému vyčerpání.
Každý pečovatel by měl věnovat čas také
sobě, svým potřebám a koníčkům, měl by mít
čas vyřídit si bez zbytečného stresu nákupy,
jednání na úřadech apod.
Odlehčovací služby jsou sociální služby,
které: si kladou za cíl dlouhodobě udržet
člověka, který má sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení v jeho přirozeném
prostředí domova i v době, kdy jeho pečující
(příbuzní, přátelé) nemohou z jakéhokoliv
důvodu svou péči vykonávat (vyřizování na
úřadech a v dalších institucích, volnočasové
a odpočinkové aktivity apod.).
se snaží předcházet psychickému a fyzickému
vyčerpání sil pečujících osob.
Naši asistenti pomáhají např.: při zvládání
úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, krmení),
při osobní hygieně (koupání, pomoc na WC,
přebalování), zajišťují výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti (procházky, výlety,
doprovod (odvoz) do školy, zaměstnání,
k lékaři…
Službu si lze sjednat pravidelně nebo ji
využívat pouze nárazově v případě aktuální
potřeby.
Odlehčovací služby poskytujeme po celém
Šluknovském výběžku od října 2009.
Cena za poskytovanou službu je 60 Kč/h.

Kostka Krásná Lípa vyhlašuje výběrové řízení
na místo sociálního pracovníka pro výkon
terénní odlehčovací služby. Uchazeč podá
písemnou přihlášku do 30. října na adresu
Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4,
407 46 Krásná Lípa. Bližší informace lze získat
na adrese kostka@krasnalipa.cz nebo na
http://kostka.krasnalipa.cz.

V případě zájmu kontaktujte Bc. Zuzanu
Maškovou na tel. 777 291 259 nebo na
e-mailu: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz.

Zástupci Úřadu vlády
ČR se účastnili Lokálního
partnerství Šluknovska
Zástupci úřadu vlády ČR (Agentury) se
24. září zúčastnili Lokálního partnerství
Šluknovska, na kterém se projednávaly
připravované investiční i neinvestiční projekty
- ve Varnsdorfu připravují rekonstrukci Centra
sociálních služeb a ubytoven, v Krásné Lípě
rekonstrukci části objektu komunitního
centra a v České Kamenici vybudování
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Zástupci Agentury tak měli možnost získat
informace o konkrétních potřebách obcí.
Agentura navíc poskytne při zpracování
projektových žádostí členům lokálního
partnerství potřebné poradenství. Následně
byla zveřejněna výzva MPSV, umožňující
získat dotaci na uvedené záměry.
Diskutovalo se také o veřejné službě a její
organizaci. Z krátké zkušenosti s veřejnou
službou je vidět, že je velice přínosná a to jak
pro obec při zvelebování a úklidu prostranství
a opravách majetku obce i příspěvkových
organizací, tak zejména pro nezaměstnané
osoby. Chodit do práce díky ní začala řada
lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní
- některým z nich se nedařilo najít práci
i 10 let. Pro města to ale samozřejmě znamená
zajistit vedení pracovníků, zajistit jim nářadí
a zorganizovat práci. Zástupci Agentury tak
získali cenné podklady pro diskuzi o úpravách
zákona o veřejné službě.
Obce, neziskové organizace a instituce
ze Šluknovska spolupracují na vytvoření
Strategického plánu pro sociální začleňování.
Pracovní skupiny pro bydlení, zaměstnanost
a vzdělávání na posledním setkání
v Rumburku vypracovali část opatření vedoucí
k sociálnímu začleňování, která zahrnují již
konkrétní projekty a aktivity.
((hv))

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.
Na minulé fotografii jste viděli lípu - zřejmě
malolistou (není jednoznačně určena) jedinečný solitér, který se nalézá na místním
hřbitově vedle kaple u rozptylové loučky.
Před pěti lety lípa v důsledku hniloby přišla
o polovinu koruny. V rámci rekonstrukce
hřbitova byl strom ošetřen a jako jediný z 90ti
starých stromů, které pamatovaly založení
hřbitova (1.10 1892), byl ponechán. Strom je
krásnou ukázkou, jak příroda dokáže bojovat o
život. Cenu -upomínkové předměty - tentokrát
získávají: Eliška Halušková, Lukášek Čech
a Lída Jožáková.
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?
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Den úcty ke stáří

Peru - Země zlatého slunce

Cvičení s jógou

Sbor pro občasnké záležitosti a město Krásná
Lípa zvou krásnolipské seniory v sobotu
17. října od 15:00 do kulturního domu na
tradiční Den úcty ke stáří. K tanci i poslechu
hraje oblíbený Peleton ze Šluknova,
připraveno bude i malé občerstvení.

Až do konce října bude v galerii v Továrně
k vidění výstava fotografií Ondřeje a Štěpánky
Dlouhých, která Vás zavede k památkám
prožívajícím svůj nový zlatý věk, stejně jako
k ruinám, které stále ještě pohřbívá horský
mlžný les. Postaví Vás tváří v tvář kontrastu
velkoleposti a bohatství starověkých
vládnoucích vrstev a obyčejného života
dnešních indiánů z hliněných horských
vesniček. Fotografický cyklus vznikl během
dvouměsíční cesty manželů do horských
oblastí Peru, která měla za cíl navštívit
a prozkoumat málo navštěvované památky
Inků a kultury Chachapoyas. Výstava je
otevřená od pondělí do neděle od 11:00 do
21:00 hodin.

Již třetím rokem se v Kulturním domě v Krásné
Lípě cvičí s jógou pod odborným vedením
lektorky z Ústí nad Labem paní Pilařové. Cvičí
se od 12:00 do 16:00 v termínech: vždy neděle
18.10., 8.11., 29.11. a 13.12. S sebou podložku
a teplejší oblečení

Kroužek keramiky - první
schůzka
Chcete se naučit vyrábět nejrůznější věci
z keramické hmoty, chcete si vyzkoušet točení
na kruhu? Přijďte ve čtvrtek 15. října na první
schůzku kroužku keramiky do výtvarné dílny
ZŠ v Krásné Lípě od 15:00 do 16:30. Co si
vyrobíte, si můžete po dokončení odnést
domů. Poplatek je 10 Kč za každou schůzku.
Přihlášky si rozdáme první hodinu.
Těší se na Vás Hanka

Keramika pro dospělé
Každý čtvrtek od 17 hod. v komunitním centru
v Krásné Lípě – bývalý Dům služeb. Poplatek
50 Kč.

Zážitková pedagogika
a Krásná Lípa - náš
bezpečný domov
V sobotu 17. října jste zváni na další akci
projektu Krásná Lípa - náš bezpečný domov.
Akce se uskuteční na Terénní základně Buk
v Krásné Lípě. Odpoledne bude věnováno
semináři Zážitková pedagogika se Štěpánkou
Holcmanovou.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU!
Indiánský podzim
Se životem Indiánů se můžete seznámit
v sobotu 31. října mezi 14:00 a 17:00 na
TZ Buk v Krásné Lípě. Připraveny jsou výtvarné
dílny, indiánské hry i indiánská miniexpozice s
přednáškou. Na závěr akce si všichni mohou
opéct buřta na možná posledním letošním
táboráku.

ABBA revival
V úterý 1. prosince od 19:00 se se svým
programem v krásnolipském kulturním
domě představí jedna z nejúspěšnějších
revivalových skupin ABBA revival.
Vsupné 150,- Kč.
Předprodej u N. Semelkové - 777 184 083.

Lidská
Lid
ká práva
á
v galerii
l ii Na
N
schodech
Výstava dětských prací na téma „Lidská práva
a povinnosti“ je v současné době k vidění
v galerii Na schodech na Městském úřadu
v krásné Lípě. Výstavu společně připravily děti
ze ZŠ v Krásné Lípě, Amari klubu a Čačipenu.
Výstava byla slavnostně otevřena v rámci
celostátní kampaně Stop násilí na dětech,
která se v Krásné Lípě uskutečnila ve čtvrtek
24. září.

Mr. Gramophon uvádí...
Hovory H.
Žádná televize, ale jen praskání z reproduktoru
– odkud bude praskat Miroslav Horníček
a jeho hosté - praskání ohně v kamnech
a víno. Tak to bude vypadat ve středu 21. října
od 19:00 v Domečku Na Kopečku v Rumburku
v Krásnolipské ulici (vedle evangelického
kostelíku).

28. říjen - (trnitá) cesta ke
svobodě
Ve středu 28. října od 19:00 se můžete
společně s Mgr. Danielem Hadámkem vydat
na (trnitou) cestu ke svobodě. Přednáška se
koná v Domečku Na Kopečku v Rumburku
v Krásnolipské ulici (vedle evangelického
kostelíku)

O stromech a lidech
Město Šluknov Vás zve do šluknovského
zámku na zajímavou besedu s uměleckým
zpracovatelem dřeva Karla Kříže s promítáním
a hudbou O stromech a lidech aneb proč
Keltové neměli své hvězdy. Beseda se koná
ve čtvrtek 29. října od 16:00 ve šluknovském
zámku. Počet vstupenek je omezen na
70 míst.

Vzdělávání 2010-2011
Úřad práce Děčín – pobočka Rumburk
a Informační a poradenské středisko pro
volbu a změnu povolání pořádá 14. ročník
propagační výstavy VZDĚLÁVÁNÍ 2010-2011,
na které se prezentují střední školy a střední
odborná učiliště.
Výstava je určena především žákům, kteří
končí povinnou devítiletou školní docházku
a jejich rodičům, kteří zde získají informace
o možnostech studia a o požadavcích
u přijímacích zkoušek na jednotlivých školách
a učilištích - a to přímo od zástupců těchto
škol.Výstava se koná 9.-10.listopadu od 9:00
do 17:00 v Domě kultury v Rumburku.

Varhanní koncert
Město Šluknov a Římsko-katolická farnost
zvou u příležitosti dokončení I. etapy generální
opravy varhan ve středu 28. října v 18:00 do
kostela sv. Václava ve Šluknově na Varhanní
koncert. Varhanní mistr Harald Nietzschmann
přednese z díla Johanna Sebastiana Bacha,
Josepha Gabriela Rheinbergera, Johannese
Matthiase Michela, Michaela Schütze
a Edwarda Elgara. Vstupné dobrovolné.

Sokol z Libčic přiletí
popáté
Po úspěšných minulých akcích se do
Krásné Lípy vrací oddíl aerobiku ze Sokola
Libčice nad Vltavou. O víkendu od 7. do
8. 11. 2009 mezi 9:00 – 12:00 si můžete
společně protáhnout tělo a zacvičit si
v tělocvičně Sportovního areálu Českého
Švýcarska. Na programu je dance aerobic,
step aerobic, posilování s činkami a gumami.
Místa si můžete zarezervovat na tel.: 602 858
490 nebo v Továrně do 2. listopadu.

Program kina Krásná Lípa - říjen
HANEBNÝ
PARCHANTI
středa 21.10.
od 18.oo hod

Vstupné 60,- Kč
Od 12ti let

Film režiséra Quentina Tarantina nás zavede do Francie druhé světové války, kde skupina amerických vojáků šíří strach po celé třetí říši a vrací Němcům jejich brutalitu i s úroky.
153 min.

MAMMA MIA
úterý 27.10.
od 18.oo hod

Vstupné 60,- Kč
Ml.přístupno

Jedním z nejúspěšnějších filmů minulého roku s Meryl Streep v hlavní roli si navodíme atmosféru
před koncertem skupiny ABBA REVIVAL, který se do krásnolipského kina chystá 1.12.2009
od 19 hod.

G.I.JOE
středa 4. 11.
od 17.3o hod

Vstupné 60,- Kč
Ml.přístupno

Na plátna kin právě vtrhla další oživlá hračka, po autorobotech přichází elitní mezinárodní
vojenský tým, vedený zběsile akční rukou režiséra trilogie o mumii Stephena Sommerse. 118 min.
ČESKÁ VERZE.
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Berušková burza se povedla
První říjnový víkend uspořádalo
Mateřské centrum Beruška za
podpory města Krásná Lípa již
tradiční podzimní burzu dětského
oblečení a hraček. 28 osob přineslo
na tisícovku věcí, z nichž se prodala
celá třetina. Za to, že se podařilo
zvládnout takto velké množství
oblečení, hraček, pomůcek pro děti a
letos i velmi žádaného těhotenského
oblečení, patří velký dík pomocnicím
Ivě, Ivaně, Míle, Stáně, Veronice,
Martině, dvěma Janám a dvěma
Markétám.
Část
neprodaného
oblečení
byla
prodávajícími
věnována na dobročinné účely.
(Lada Hrnečková)

Děti i rodiče se
společně bavili na
koloběžkách

V Krásné Lípě byla k
vidění všechna místa
světa

Rekordní
účast
zaznamenala
letošní
koloběžkyjáda, která se jela na cyklostezce
v Krásné Lípě. V sedmi věkových kategoriích
- soutěžily děti od tří let až po dospělé, kteří
je na koloběžkové závody doprovázeli se sešlo sedmdesát osm závodníků, kteří
museli absolvovat zhruba dvousetmetrovou
překážkovou trať. Ne všichni ji ovšem zdolali
na koloběžkách, někteří nazuli kolečkové
brusle, někteří si připravený slalom vystřihli
na kolech a dokonce se našel i jeden
závodník, který ji absolvoval na skateboardu.
Organizátory potěšila nejen hojná účast,
ale i to, jak se k závodům postavili samotní
dospělí, kteří se nedali dětmi zahanbit
a závodili s opravdovým zápalem. Již třetí
ročník krásnolipské koloběžkyjády společně
organizovali Český svaz ochránců přírody Tilia
a Klub cyklistiky.
Kompletní výsledky jsou na www.csoptilia.
unas.cz, na téže adrese ve fotogalerii najdete
i fotografie z akce.

Skoro na všechna místa planety se mohli
o prodlouženém zářijovém víkendu vydat
všichni ti, kteří v tuto dobu navštívili
Krásnou Lípu, kde se konal historicky první
cestovatelský ekofestival. Maratón přednášek
návštěvníkům představil nejen zážitky
z cest a expedic, ale seznámil je i s projekty,
které pomáhaly lidem v nouzi, podpořily
kulturní tradice, nebo přispěly k ochraně
ohrožené přírody. Cestovatelský ekofestival
měl ovšem i bohatý doprovodný program,
který mimo jiné pamatoval i na děti. Ty si po
celý nedělní den mohly užít ekologických
her, které pro ně nejprve připravili pracovníci

Příjemný den i večer to bylo Svatováclavské
posvícení
Jitrnice a ostatní zabíjačkové pochoutky od
Míry Suchomana plnily žaludky a zpříjemnily
tak den všem těm, kteří nezapomněli na
tradiční posvícení – tentokrát Svatováclavské
– které pořádá krásnolipské folklorní sdružení
Lužičan. Na odbyt ovšem nešly jenom jitrnice,
na jedničku upekla koláčky i děvčata ze školní
jídelny. Akce tak byla velice úspěšná, lidí
přišlo hodně, po celý den hrála cimbálovka
strýca Pepina z Jihlavy v doprovodu
lužičanské kapely a tuto muziku se střídáním
harmonikáře Mirka si ještě mohli vychutnat
návštěvníci ve večerních hodinách v prostoru
galerie v Továrně.
((Naďa Semelková))

z Nationalparkzentrum v německém Bad
Schandau a odpoledne je pak s dalšími
ekohrátkami vystřídali pracovníci z British
Council.
(r)

(Šárka Pešková)

Výtvarná činnost a klub Včelka
Romské občanské sdružení Čačipen třikrát
v týdnu organizuje ve své klubovně výtvarnou
činnost pro děti a mládež. Zde si děti mohou
vyzkoušet své dovednosti jako například
vyrábění z papíru, ubrouskovou techniku
a malování. Navíc od začátku letošního
školního roku ve spolupráci z příspěvkovou
organizací Kostka zahájilo sdružení i provoz
klubu „Včelka“ pro děti do 6 let, kde se rodiče
naučí, jak správně pracovat s dětmi a jak je
připravit ke vstupu do školky a k zápisu do
prvních tříd ZŠ.
(r)
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USNESENÍ

USNESENÍ USNESENÍ

z 55. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24.09.2009
I. Hlavní program
Závěry z 18. zasedání ZM - Usnesení RM č. 55 - 01
RM projednala průběh a výsledky 18. zasedání ZM a ukládá:
a) Vladimíře Doškové
- řešit prodej části pozemku p. p. č. 348/3 v Pivovarské ulici,
- řešit prodej části pozemku p. p. č. 1444/1 a části p. p. č. 771/1 vše
k. ú. Vlčí Hora
b) Ing. Jiřímu Rousovi
- zabývat se řešením opravy mostku přes odtok z Cimráku ve
Smetanově ulici,
- řešit závady na Pražské ulici,
c) poradnímu orgánu předložit návrh podmínek ručení na úvěr
o. p. s. České Švýcarsko,
d) Janu Kolářovi zajistit ve spolupráci s ředitelkou p. o. Kostka výběr
užitkového vozu,
e) Martině Fiegerové
- zabývat se umístěním laviček v prostoru bývalé ČOV,
- zjistit stav mostku u nemovitosti Dlouhý Důl č. 21,
f) Karlu Marešovi zajistit vyčíslení nákladů na vodorovné označení
parkovišť v Nemocniční ulici.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 55 - 02
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 2368/1 o výměře 800 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 633 o výměře 270 m2, k. ú. Vlčí Hora,
p. p. č. 266 o výměře 307 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 55 - 03
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady Věře Strance, Böblingen, Nürtinger str. 110
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 55 - 04
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 749/4 o výměře
442 m2 a p. p. č. 751 o výměře 95 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Karlu Sládkovi, Krásná Lípa, Potoční 99/4 z důvodu
zachování pozemků pro potřeby města.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 55 - 05
RM bere na vědomí odstoupení Stanislava a Danuše Kindlových,
Krásná Lípa, Vlčí Hora od žádosti o odkoupení pozemku p. p. č. 224,
k. ú. Vlčí Hora a schvaluje vrácení kauce 5 000 Kč.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 55 - 06
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 1126/8 část o výměře 1000 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 626/1 část o výměře 240 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 55 - 07
RM schvaluje dodatek smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/23/
15-247, nájemce Václav Pešťák, Gabriela Sedláčková, Krásná
Lípa, Kyjov 109, kterým se prodlužuje doba nájmu do 13. 9. 2014
a kterým se mění čl. II. odst. 2 takto:
- pronájem p. p. č. 145 o výměře 491 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
- trvalé zachování průjezdu přes p. p. č. 261/3, p. p. č. 261/4 a p. p.
č. 144/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
- odběr vody ze studny na p. p. č. 172, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
zůstane zachován pro stávající odběratele.
Dále se mění čl. III. odst. 1 takto:
Nájemné je stanoveno dle Postupu ve věci prodeje a pronájmu
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa ve výši 1 320 Kč ročně.
Nájem pozemku - Usnesení RM č. 55 - 08
RM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu pozemku
č. 2008/23/15-58 z důvodu úmrtí nájemce.
Směna pozemků - Usnesení RM č. 55 - 09
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 976/4 o výměře 259 m2,
k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 2762/3 o výměře 109 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Sdělení k pozemkům - Usnesení RM č. 55 - 10
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 952/1, k. ú. Krásná Lípa z hlediska
ÚP pro potřeby PF ČR Děčín.
Byty - Usnesení RM č. 55 - 11
RM schvaluje započtení investic do bytu č. 1, Kateřině Nedbálkové,

Krásná Lípa, Mánesova 294 ve výši 6 905 Kč za těchto podmínek:
1. provedené investice se stanou součástí bytu a majetkem města
Krásná Lípa
2. kontrolu vynaložených investic odsouhlasí Karel Homolka,
vedoucí odboru majetkového a civilně správního
Byty - Usnesení RM č. 55 - 12
RM schvaluje započtení vynaložených investic do bytu č. 7, Petrovi
Balážovi, Krásná Lípa, Studánecká 564/16 ve výši 6 748 Kč za těchto
podmínek:
1. provedené investice se stanou součástí bytu a majetkem města
Krásná Lípa
2. kontrolu vynaložených investic odsouhlasí Karel Homolka,
vedoucí odboru majetkového a civilně správního
Byty - Usnesení RM č. 55 - 13
RM neschvaluje započtení investic do bytu č. 1, Vladimíru Myslivcovi,
Krásná Lípa, Školní 558/10 ve výši 6 364 Kč.
Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách Usnesení RM č. 55 - 14
RM schvaluje dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách
vč. smluvní pokuty s Petrou Friese, bytem Krásná Lípa, Masarykova
993/2, dle předloženého návrhu.
Byty - Usnesení RM č. 55 - 15
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2006/25/28296 Petře Friese, bytem Krásná Lípa, Masarykova 993/2, dle
předloženého návrhu.
Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách Usnesení RM č. 55 - 16
RM schvaluje dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách
vč. smluvní pokuty s Ivanou Hrobníkovou, bytem Krásná Lípa,
Pletařská 22/3, dle předloženého návrhu.
Byty - Usnesení RM č. 55 - 17
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2000/25/18-126
na byt č. 1 Ivaně Hrobníkové, bytem Krásná Lípa, Pletařská 22/3 dle
předloženého návrhu.
III. Různé
Byty - Usnesení RM č. 55 - 18
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 13, Studánecká 564/16,
Krásná Lípa. Byt II. kategorie o velikosti 2 + 1(cca 60 m2). Kauce
4 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní smlouvy. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - Usnesení RM č. 55 - 19
RM schvaluje pronájem bytu č. 44, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
v tomto pořadí:
1. Adéla Gálová, Krásná Lípa, Studánecká 401/25
2. Jitka Teplá, Krásná Lípa, Nemocniční 1056/19
3. Josef Maco, Krásná Lípa, Mánesova 430/4
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Nebytové prosotry - Usnesení RM č. 55 - 20
RM schvaluje upravený návrh nájemní smlouvy na objekt Křinické
náměstí 7/12, Krásná Lípa Tomášovi Hemmerovi, Varnsdorf,
Truhlářská 2103, dle předloženého návrhu.
Vypořádání pozemku - Usnesení RM č. 55 - 21
RM schvaluje v rámci naplnění smlouvy o budoucí směnné smlouvě
s Mgr. Jitkou Jursíkovou, Šmeralova 360/30, Praha, nabídnout
jmenované část pozemku p. p. č. 2978, k. ú. Krásná Lípa, o výměře
cca 13 m2 - pás podél plotu 0,7 x 20 m výměnou za část pozemku
1036/1, k. ú. Krásná Lípa, pod chodníkem, o výměře 13 m2. Náklady
spojené s výměnou pozemků - GOP a pod. - uhradí smluvní strany
na půl.
Obnova zeleně - smlouva o poskytnutí podpory - Usnesení
RM č. 55 - 22
RM schvaluje smlouvu č. 08016636, ze dne 3. 9. 2009 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem
Krásná Lípa a Státním fondem ŽP ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11
na akci CZ.1.02/6.5.00/08.01690 Posílení biodiverzity v sídelních
biotopech města Krásná Lípa.

Účelově vázaný příspěvek - Usnesení RM č. 55 - 23
RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 18-50/2009 ze dne 10. 9.
2009 pro p. o. Kostka Krásná Lípa účelově vázaný příspěvek na nákup
užitkového vozu do výše 200 tis. Kč, dle přílohy.
Poradní orgán - Usnesení RM č. 55 - 24
RM jmenuje poradní orgán ve složení J. Stibor, J. Kolář, P. Hořeňovský
za město Krásná Lípa a M. Štětku a R. Johannu za věřitele, za účelem
přípravy, koordinace a následné kontroly ve věci ručení na úvěr o. p. s.
České Švýcarsko, který bude formulovat příslušné smlouvy a dohlížet
na jejich plnění.
Smlouva o partnerství - Usnesení RM č. 55 - 25
RM schvaluje smlouvu o partnerství v projektu Cestovatelský
ekofestival Sedm divů s o. p. s. České Švýcarsko, dle předloženého
návrhu.
Dny Českého Švýcarska 2009 - Usnesení RM č. 55 - 26
RM projednala průběh Dnů Českého Švýcarska 2009 a 1. ročníku
Parkmaratonu a schvaluje úhradu části výdajů na realizaci ve výši
35 tis. Kč ﬁrmě Zdeněk Novák, IČ: 75908379, Mratín, K Homoli 280.
Terénní služba - Usnesení RM č. 55 - 27
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na MPSV do programu A
- poskytování sociálních služeb pro rok 2010 na zajištění terénní
služby, dle předloženého návrhu.
Prodloužení plných mocí - Usnesení RM č. 55 - 28
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa
předaných poprvé dne 6. 10. 2003 k vymožení společnosti PROFI-CZ,
spol. s r. o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek prodloužení doby
k jejich vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od 6. 10. 2009.
Prodloužení plných mocí - Usnesení RM č. 55 - 29
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa
předaných poprvé dne 6. 10. 2005 k vymožení společnosti PROFI-CZ,
spol. s r. o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek prodloužení doby
k jejich vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od 6. 10. 2009.
Soutěž ve sběru PET lahví - Usnesení RM č. 55 - 30
RM schvaluje ceny do soutěže ve sběru PET lahví ve školním roce
2009/2010 v ZŠ Krásná Lípa a schvaluje předat ceny pro nejlepší
třídy a jednotlivce.
Třídy:
1. místo 2 000 Kč
2. místo 1 500 Kč
3. místo 1 000 Kč
Jednotlivci:
1. místo cena v hodnotě 500 Kč
2. místo cena v hodnotě 300 Kč
3. místo cena v hodnotě 200 Kč
4. až 25. místo ceny v celkové hodnotě 2 000 Kč rozdělených formou
slosovatelných kupónů. Soutěž bude uzavřena v červnu 2010.
Plán akcí kulturního domu - Usnesení RM č. 55 - 31
RM schvaluje program kina, plány akcí v kulturním domě a ve městě
na měsíc říjen 2009, dle předloženého návrhu.
Zápis do kroniky města - Usnesení RM č. 55 - 32
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc srpen
2009 předložený kronikářem Ivanem Jaklem.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Týden ekologické výchovy - týdenní plán práce od 29. 9.2. 10. 2009,
- Žádost o svolení prodeje pozemku č. 258, k. ú. Kyjov.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z komise výstavby a životního prostředí ze dne 1. 9. 2009,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 9. 2009.
Jana Gálová

Ing. Zbyněk Linhart
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OMLUVA
Velmi se omlouvám třídě 6.A, kterou jsem
zaměnila s třídou 6.B
při psaní výsledkového pořadí z akce
„Loučíme se s prázdninami“.
Na 1. místě se neumístila 6.B, ale 6.A!!!
(m.alf )

V pátek 2. října 2009 se uskutečnilo první
setkání v rámci mezinárodního projektu
„Přátelství bez hranic“, který je na naší škole
realizován z programu Cíl 3/Ziel 3 za finanční
podpory Evropské unie.
Zúčastnili se ho vybraní žáci 7. třídy a 8. tříd
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, kteří se učí německý jazyk,
a žáci 7. ročníku z Německa z Mittelschule
am Burgteich Zittau, kteří se učí česky
a polsky. Obsahem programu tohoto dne
byly dvojjazyčné seznamovací hry a společná
tvorba. Děti se výtvarně zapojily do našeho
projektového týdne „Týden životního
prostředí“. V rámci soutěže „Strom očima
dětí“ vyrobily strom z barevných papírů. Vše
probíhalo v příjemném a přátelském duchu.

(Irena Bergerová)

Sbírají bukvice a žaludy pro nový les

Jako rytíři z hradu
Stolpen
Ve dnech 24.- 25. září jsme se konečně dočkali
dalšího česko-německého setkání. Tento
školní rok jsme zahájili setkáním v Neukirch.
Hned po příjezdu jsme stříleli z luku, házeli
míčem z hadru, upekli si „chudého rytíře“
a zhotovili vlastní erb. Hráli jsme si prostě
na rytíře. Večer jsme se dozvěděli, jaká jsou
pravidla pro míchání bylinkových čajů. Každý
si mohl nějaký namíchat, ozdobit si skleničku
a pak svoji čajovou směs už ochutnat doma.
Po večeři jsme se dozvěděli, že ráno jedeme
na hrad Stolpen. Snažili jsme se rychle usnout,
protože jsme se na hrad těšili. Ráno po snídani
přijel autobus - a hurá - jelo se. Bylo tam moc
hezky, viděli a dozvěděli jsme se spoustu
zajímavého. Ještě jsme vyplnili pracovní listy,
snědli zmrzlinu a jedeme zpátky do Neukirch.
V Naturschutzzentru jsme vyráběli ozdobné
papírové dýně a upekli si venku na ohni
brambory. Přišli se na nás podívat i Bill, Keny
a Michal. Už jsou „staří“ a chodí na jiné školy,
přesto ale stále mezi nás patří. Dva společně
ztrávené dny utekly neskutečně rychle.
Příště v listopadu jsme hostitely my v Krásné
Lípě. Program nám ale paní učitelka ne a ne
prozradit. Necháme se tedy překvapit.
Setkání se uskutečnilo za finanční podpory
Česko-německého fondu budoucnosti.
(Vít Baran a Monika Schwarzová)

Správa NP získává sadební materiál, který
bude využit k obnově přirozené skladby lesů.
Na území Národního parku České Švýcarsko
probíhá v těchto týdnech sběr žaludů
a bukvic, které dají základ novému přírodě
blízkému lesu. Letošní úroda na dubech
a bucích je mimořádně bohatá, a tak je sběr
plodů prováděn pomocí speciálních sítí
instalovaných pod vybranými stromy (viz foto),
popř. ručně za pomoci dobrovolníků. Správa
NP žádá všechny návštěvníky, aby při svých
výletech do národního parku nepoškozovali
instalované záchytné sítě. Mohou tak nepřímo
napomoci při obnově přirozené skladby
zdejších lesů.
Z nasbíraných žaludů a bukvic budou
v lesnických školkách vypěstovány sazenice,
které budou následně vysazeny na vhodné
lokality v národním parku. Výhodou této
metody je skutečnost, že se takto získá sadební
materiál pocházející z jedinců rostoucích
přímo na území národního parku, kteří jsou
nejlépe adaptovaní na zdejší klimatické
podmínky. Je tedy vysoce pravděpodobné,
že se většina vysazených stromků dožije

dospělosti a položí základy novému zdravému
lesu, jehož druhové složení bude v co největší
míře odpovídat původním smíšeným lesům.
Lesy národního parku doznaly v minulosti
výrazných změn. Původní smíšené porosty,
ve kterých převažovaly jedle a buky
s vtroušenými duby, popř. borovicí lesní na
skalních plošinách, byly většinou vykáceny.
Na jejich místě byl vysázen především
rychle rostoucí smrkový stejnověký les (tzv.
smrkové monokultury), místy byly nevhodně
vysázeny nepůvodní dřeviny (především
severoamerická borovice vejmutovka, která
se dnes agresivně šíří a vytlačuje původní
druhy dřevin). Tyto nepůvodní lesy jsou
mnohem náchylnější k poškození např.
větrnými kalamitami a následně k napadení
lesními škůdci (např. obávaným lýkožroutem
smrkovým), než lesy původní. Cílem Správy
NP je proto postupná přeměna nepůvodních
lesů na lesy smíšené, které budou zárukou
zdravého vývoje celé přírody národního
parku.
(Richard Nagel, Správa NP České Švýcarsko)

Žáci 9.třídy naší školy pomáhají při sběru žaludů v NP České Švýcarsko
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Nedáš - dostaneš ...a tak jsme prohráli
V neděli 27.9.2009 se na domácím
trávníku odehrál 4. zápas okresního
přeboru. Lípa se utkala s FK
Malšovice.
Naši kluci nastoupili v tomto složení:
brána – T. Rýsler, hráči – V. Šmalcl,
D. Cempírek, T.Alfery, D.Holubek, P.
Kaštánek, L. Král, M. Grajcar, F.Miko, J.
Vindyš, K. Lakatoš, M. Pavlíček. Již od
začátku zápasu bylo všem jasné, že
síly chlapců z obou týmů jsou velice
vyrovnané.
Fandit přišla spousta lidí a tak byla
atmosféra v tak krásném podzimním
dni opravdu suprová. Opět se hrálo
2krát 30 minut. V první polovině
zápasu nás po několika odehraných
minutách doslova překvapila rychlá
akce protihráčů, kterým se podařilo
nám dát branku. Netrvalo dlouho
a dostali jsme z penalty druhou.
Ovšem kluci zabojovali a výbornou
týmovou spoluprací poslal míč do

brány soupeře Vlastík ŠŠmalcl. Na
přestávku odcházeli chlapci do šaten
s výsledkem 1:2.
Netrpělivě jsme očekávali, jak
na soupeře zatlačí, ale jako by
je provázela smůla – občas se to
stává, nepodařilo se jim řadu šancí
proměnit v gól. A jak to tak bývá,
nedáš – dostaneš. A dostali jsme
– další dva góly. Zbývalo necelých
pět minut do konce zápasu, když
Dominik Cempírek výborně nahrál
Tomáši Alferymu a byla z toho
branka. V téměř poslední minutě
kopal Dominik Cempírek úspěšně
trestný kop. Ovšem to už bylo to
poslední, co jsme mohli vidět a byl
odpískán konec zápasu.
Celkový výsledek:
KRÁSNÁ LÍPA – MALŠOVICE 3 : 4

(m.alf )

5. zápas starší přípravky…hořká prohra
V sobotu 3.10.2009 se ve Šluknově odehrál 5. zápas okresního přeboru. Zápas byl zahájen výkopem v 10.00 hod.
Naši kluci nastoupili v tomto
složení: brána – T. Rýsler, hráči
– V. Šmalcl, D. Cempírek, T.Alfery, D.Holubek, P. Kaštánek,
L. Král, M. Grajcar, J. Vindyš, J.
Kaipr.
Po prohře s Malšovicemi
všichni věděli, že dneska
budou chtít kluci vyhrát.
Od začátku se snažili hrát
přesně tak, jak je to jejich
trenéři naučili.
Jenže i přesto, že byl tak krásně

slunečný den, jim vůbec štěstí nepřálo. Po
první odehrané polovině odcházeli do šaten
velmi zklamaní s jednobrankovou prohrou.
S napětím jsme po přestávce čekali, jestli
se stav vyrovná. Nestalo se tak. Kluci začali
tlakem soupeře dělat chyby a netrvalo dlouho
a dostali další branku. Viděli jsme několik
našich neproměněných velice pěkných šancí.
Ale nikdy se kluci netrefili do brány.
Po druhé polovině bylo odpískáno: Krásná
Lípa – Šluknov 0 : 2
(m.alf )

Pohybem ke zdraví
A právě v rámci pohybu se už tradičně začalo
kondiční protahovací cvičení v tělocvičně
krásnolipského sportovního areálu. Cvičení,
která
probíhají
pod
vedením zkušené cvičitelky
paní Věry Chudobové
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 19.00
hod. DO 20.00 hod.,
jsou nejen doprovázena
slovním
doprovodem
z přehrávače, ale současně
jsou obohacena i o hudební
a taneční desetiminutovku,
kterou se naše paní
Věrka snaží o zpestření
protahovacích
cviků.
Přijďte si zacvičit s námi
a zjistit, že v těle máme
i svaly, o kterých jsme dosud
ani nevěděly. Atmosféra
je výborná a cvičící ženy

Š
VŠECH
věkových kategorií báječné. Těšíme se
na úterý!
(Za ZRTV Ivana Caklová)

Bohémka vrátila
Divokým kočkám
porážku
Už podruhé se utkaly ženy ze sdružení
Čačipen, které si říkají Divoké kočky,
s fotbalistkami z Bohémky z České Lípy. První
utkání pro sebe získaly Divoké kočky, když na
domácím hřišti zvítězily v poměru 1:0. Druhé
přátelské utkání, na které Divoké kočky odjely
do České Lípy, ale skončilo přesně opačně.
Tentokrát zvítězila českolipská Bohémka 1:0.
(r)
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