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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 12. listopadu
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč
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Rekonstrukce mostku v Mánesově ulici
letos nezačne
Nepříjemná dopravní komplikace v Mánesově
ulici bude pokračovat. Zřícený mostek se
dočká opravy až na jaře příštího roku.
Na počátku byla vedena jednání s pojišťovnami
a se společností SčVK, a.s. o způsobu úhrady
stavebních prací, neboť to bylo právě jejich
porouchané potrubí vodovodního řadu,
které celou havárii mostku zapříčinilo. Po
dosažení oboustranně přijatelné dohody
bylo zadáno odbornému projektantovi
zhotovení projektové dokumentace a zajištění
stavebního povolení. Ke zdržení opravy došlo
z důvodu administrativního zdržení. Městský
úřad v Rumburku totiž nakonec rozhodl, že
na rekonstrukci bude potřeba získat stavební
povolení. A město jako vlastník musí žádat o
stavební povolení tak, jako každý jiný subjekt.
Řízení o vydání stavebního povolení bylo
zahájeno v červenci 2009, stavební povolení
pak bylo vydáno na konci října. S ohledem
na rychle se blížící zimu a z důvodu zajištění
kvality a dodržení technologických postupů

výstavby bylo rozhodnuto o odkladu zahájení
rekonstrukce až na jarní měsíce příštího roku.
Předpokládané náklady akce jsou více než půl
milionu korun.
Město Krásná Lípa se omlouvá, především
obyvatelům dotčené lokality, za nastalé
zdržení a omezení z něj vyplývající.
(jk)

Sníh nadělal více škody, než všechny
předešlé vichřice
O celý měsíc dříve než v loňském roce začalo
v Krásné Lípě sněžit. A jak nečekaně a rychle
první sníh napadl, tak rychle zase slezl. Přesto
za sebou, především v městském parku,
zanechal nevratné škody, které po sobě
nezanechaly ani vichřice, jež se nad Krásnou
Lípou v poslední době přehnaly – silné větve,
ale i celé stromy, ještě stále obalené listím se
pod nánosy mokrého a těžkého sněhu lámaly
jako třísky.
První sníh ovšem nebyl pouze pohromou
pro stromy. Jako každý rok, byl pohromou

i pro řadu řidičů, kteří nestačili přezout
a ve sněhové nadílce riskovali jízdu na
letních pneumatikách. Ani Krásné Lípě se
tak nevyhnuly dopravní nehody. V ranních
hodinách byla například problematická i jízda
mezi Krásnou Lípou a Rumburkem, kde se
vytvořila kolona klouzajících aut.
Letos se první sníh na Krásnou Lípu začal
snášet již odpoledne ve středu 14. října.
V loňském roce první sníh napadl až
21. listopadu.
(vik)

Příběh sprostého
obrázku
Do AMARI centra v komunitním centru
chodí každé odpoledne děti školu povinné,
kde si mohou vyzkoušet své dovednosti
ve výtvarných činnostech , ale chodí sem
také děti, které se teprve do školy chystají,
a my se snažíme tyto děti na školu připravit.
Učíme je barvy, tvary, čísla, písmena.
A také namalovat alespoň jednoduchou
postavičku s detaily, jako jsou prstíky na
ruce, oči, nos a pusu tam, kam patří.
Dochází k nám chlapeček, který nemohl
pochopit, kam všechny tyhle náležitosti
patří. Maloval všechno vedle hlavy kde
zrovna bylo místo na papíře. Až jednoho
dne přinesl obrázek draka, který byl vzorně
namalovaný s krásným obličejem a barevně
vyvedený. Zaradovala jsem se! Konečně
se moje několikatýdenní snažení začalo
projevovat a obrázek jsem pověsila na
nástěnku. Ta je krásně na očích a návštěvníci
mají možnost obdivovat práce dětí. Ale
všechno bylo úplně jinak. Každý, kdo prošel
kolem nástěnky, kroutil pohoršeně hlavou
a měl připomínky co za sprostý obrázky
vystavujeme na nástěnce. Jak si dovolujeme
takovouto sprosťárnu vystavovat. Až
z úplné blízkosti pak pochopili, že je to
docela pěkný drak.
Projekt AMARI centra je financován
z prostředků Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Nadace O2 a sbírkového
projektu Pomozte dětem!
(Dagmar Hadravová)

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 2.11. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 5.11.
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
16.11. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 19.11. 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.

Výzva k okleštění stromoví a jiných porostů
Vyzýváme majitele a uživatele pozemků na
území města Krásná Lípa k provedení okleštění
stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu
vodičů nízkého napětí veřejného osvětlení,
v blízkosti osvětlovacích těles a při místních
komunikacích.
Větve, zasahující do průjezdního profilu
komunikace, komplikují jejich zimní údržbu.
V blízkosti místních komunikací je nutné
dodržet minimální odstup 1 m od okraje
vozovky tak, aby bylo umožněno odstraňování
sněhu do stran při provádění zimní údržby.
Při ořezu je potřeba zvážit i případný ohyb
dřevin do komunikací při jejich zatížení
mokrým sněhem.
Okleštění dřevin, popř. odstranění dřevin,
musí být provedeno v souladu s příslušnými
zákony.
U vodičů nízkého napětí (rozvody veřejného
osvětlení) musí být vzdálenost větví od
vodiče minimálně 1 m s uvažováním ročního
přírůstku.

Odstranění větví a jiných porostů proveďte
v termínu od 15. října do 30. listopadu 2009.
Uplyne-li tato lhůta marně, bude nezbytný
zásah
proveden
pracovníky
odboru
technických služeb MěÚ Krásná Lípa.
Stejná opatření je potřeba provést i u vodičů
v majetku ČEZ Distribuce.
Město Krásná Lípa

Stomatologická pohotovost
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.

▪ 31.10. - 1.11. 2009 MUDr. Bolfíková Renata - Varšavská 1863/7, Děčín IV - Letná,
tel.: 412 535 930
▪ 7. - 8. 11. 2009
MUDr. Jůdová Jana - Riegrova 773/72, Děčín II – Nové Město,
tel.: 412 523 410
▪ 14. - 15. 11. 2009 MUDr. Sýkorová Eva - U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel.: 412 502 216

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
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.
Antidiskriminační zákon
Antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb. účinný od 1. 9. 2009 upravuje právní prostředky
ochrany před diskriminací.
Diskriminací je, když se (a) s někým zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo
nebo by se zacházelo s někým jiným (b) ve srovnatelné situaci, a to (c) z důvodu » rasy, »
etnického původu, » národnosti, » pohlaví, » sexuální orientace, » věku, » zdravotního
postižení, » náboženského vyznání, » víry či » světového názoru. Za diskriminaci se považuje
i obtěžování (záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby nebo vytvoření
zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí), sexuální
obtěžování, pronásledování, ale i navádění k diskriminaci.
V zákoně jsou definovány jednotlivé aspekty diskriminace mnohem podrobněji
a přesněji.
V případě, že dojde k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení,
má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo domáhat se u soudu, aby bylo upuštěno od
diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno
přiměřené zadostiučinění, výjimečně i právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši
náhrady by určil soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k
porušení práva došlo.
Z občanského soudního řádu pak vyplývá, že pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti,
ze kterých lze dovodit, že vůči němu došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, je žalovaný
povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Jde o obrácené důkazní
břemeno, kdy nikoli žalobce, ale žalovaný musí prokazovat, že se porušení práva (porušení
zásady rovného zacházení) nedopustil. Žalobce však musí alespoň uvést skutečnosti, z nichž
vyplývá, že k diskriminaci došlo.
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Podzimní prázdniny
v Berušce nejsou
V pátek 30. října jsou ve škole prázdniny,
přesto je Mateřské centrum BERUŠKA
OTEVŘENO jako obvykle od 9 do 11 hod.

UPOZORNĚNÍ!!!
Nájemné v městských
bytech
Začátkem měsíce řijna 2009 obdrželi
všichni nájemníci městských bytů dopis,
ve kterém je napsáno, že od nového roku
dojde ke srovnání plateb nájemného.
Dosud se nájemné platí měsíc pozpátku
- nájemné za říjen se platí v listopadu.
Od 1. 1. 2010 se bude nájemné platit
v daném měsíci. Znamená to, že nájemné
za leden se bude platit v lednu. Tím,
bohužel, dojde k tomu, že v lednu
2010 byste měli zaplatit nájemné ještě
za prosinec a zároveň nájemné již za
leden. Jsme si vědomi toho, že to pro
některé nájemníky může být velká
zátěž. Proto můžete prosincový nájem
uhradit v období od 1. 1. 2010 do 31. 3.
2010. Nájemné, prosím, uhraďte v celé
částce (ne splátky) - tj. částka, uvedená
na výpočtovém listě, který je nedílnou
součástí nájemní smlouvy. Platbu
proveďte buď přímo v pokladně MěÚ
nebo na č. ú. 198889385/0300, variabilní
symbol je 0380.

Uzavírka v Nemocniční
ulici do 1. listopadu
Od neděle 1. listopadu by opět měla být
průjezdná Nemocniční ulice. Dláždění v této
části náměstí pak bude dokončeno až na jaře
příštího roku.

Děkujeme všem
dárcům
Ve dnech 22. 9. až 8. 10. se v Komunitním
centru konala sbírka ošacení. Celkem lidé
do této humanitární sbírky darovali 20 pytlů
ošacení, které převzala Diakonie Broumov.
Věci, které se podařilo nashromáždit,
pomohou významně ulehčit sociálně
potřebným lidem v jejich těžké životní situaci.
Veškerý vybraný materiál Diakonie Broumov
dále třídí a na jeho třídění se podílejí lidé
z okraje společnosti, propuštění z výkonu
trestu, či lidé bez domova. Kostka Krásná Lípa
p.o.děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili
a tím pomohli jiným lidem.
(hv)
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Oznámení o dokončení obnovy
katastrálního operátu
Městský úřad v Krásné Lípě podle ustanovení
§ 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě oznámení
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Rumburk (dále jen
Katastrální úřad) č.j. OO 1/2001-6 oznamuje,
že v budově Městského úřadu v Krásné Lípě
v zasedací místnosti MěÚ v období
(v pracovních dnech) od 20. 11. 2009 do 3. 12.
2009 bude vyložen k veřejnému nahlédnutí
katastrální
operát
obnovený
novým

Nezaměstnanost
v Krásné Lípě v září
Nad osmnácti procenty se stále drží
nezaměstnanost v Krásné Lípě. V měsíci
září bylo v evidenci Úřadu práce Děčín 312
uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy. To
znamená, že sice v evidenci meziměsíčně
ubylo 5 uchazečů o zaměstnání a po
dvou měsících je to první menší pokles
nezaměstnanosti ve městě, její míra je však
stále aktuálně na 18,12 %.
I ve většině měst a obcí regionu
nezaměstnanost spíše stagnuje. Okresní
průměr je 13,82 %, ve Šluknovském výběžku
pak 16,23 %.

mapováním na digitální katastrální mapu
v katastrálním území Krásná Lípa města
Krásná Lípa.
Do obnoveného operátu bude možné
nahlédnout za přítomnosti zaměstnance
katastrálního úřadu s možností uplatnění
námitek proti jeho obsahu a to v uvedeném
období v úřadních hodinách:
Pondělí, středa od 9.00 do 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek od 9.00 do 15.00 hod.
Více na webových stránkách MěÚ www.
krasnalipa.cz
Evidovaní
uchazeþi
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

celkem
ženy
muži
1407
685
722
94
43
51
50
25
25
172
76
96
38
26
12
65
37
28
1826
892
934
732
366
366
395
189
206
312
127
185
2
0
2
130
63
67
1571
745
826
512
258
254
113
56
57
231
107
124
187
99
88
41
18
23
28
9
19
56
32
24
1168
579
589
4565
2216
2349

Míra
1
16,56%
15,04%
12,44%
23,59%
13,77%
18,68%
16,79%
12,45%
21,33%
18,12%
4,08%
23,90%
15,64%
17,77%
11,41%
17,88%
18,50%
13,06%
18,67%
9,93%
16,22%
16,23%

Jubilejní 10. mariášový
turnaj se povedl

Krásnolipský rodák
má platinovou desku

3. října se v bufetu „U Kuruce“ sešlo
27 mariášníků, aby poměřili své síly v turnaji,
který je zařazen do soutěže o titul „Mariášový
král Tolštejnského panství“. Po pětihodinovém
zápolení zvítězil pan Michael Trnka z Liberce,
na druhém místě skončil pan Jaroslav Richter
z Českého ráje a třetí příčku obsadil pan
Zdeněk Švéda z České Lípy. Krásnolipští opět
zůstali doma.
(Milan Sudek)

Zdeněk Novák, krásnolipský rodák, producent
a nepřehlédnutelná postava našich velkých
kulturních akcí, zakladatel a pořadatel
Parkmaratonu, je mužem mnoha profesí.
Vyjma výše uvedeného, je muzikantem,
šéfredaktorem obecních novin, ale také
textařem.
A právě jako textař se stal ve středu 21. října
2009 držitelem platinové desky, za 100 tisíc
prodaných exemplářů CD s názvem Jupiáda.
Ukázky najdete zde: http://www.jupiada.
cz/?m=3&mS=1&mSS=&mSSS=&coForum=
Zdeněk Novák se tak stal zřejmě prvním
krásnolipákem, který byl takto oceněn.
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V horách Jižního Uralu
Další příspěvek od Jiřího Raka, dříve manažera
obchodu a turistiky OPS České Švýcarsko,
krásnolipského zastupitele a člena Klubu
českých turistů v Krásné Lípě, nyní „našeho
zahraničního dopisovatele“ zpoza Uralu.
Tentokrát o horách Jižního Uralu, o místech,
kde se lze přenést v čase o století zpět.
Všechny předchozí tipy na výlety od Jiřího
Raka najdete na našich webových stránkách
v záložce Turistika a rekreace.
Krásný zářijový víkend mne a mé přátele zastihl
v uralských horách. Dojet tam z Ekaterinburgu
je sice trochu náročné, 450 kilometrů jsme
překonali za 7 hodin, proplétajíce se zácpami
při výjezdu z města i zástupy krav, ovcí a prasat
v baškirských vesnicích. Pozdě večer jsme
dorazili do Ťuluku, rozlehlé vsi pod horami,
a ocitli jsme se v 19. století. Staré chalupy
lemují širokou prašnou cestu a po ní se
pohybují vehikly neodhadnutelného stáří
a určení, obrovští černí kozlové ožírají co zbylo
po létě z kdysi zelených keřů a neustále mečí.
V chalupách není vodovod, kuchyně s pecí
jsou ústřední místností a na suchý záchod
musíš do dvora. Stojíš v něm, jinak to nelze,
v zimě při třicetistupňových mrazech je to
ovšem zdraví nebezpečné. Ve dvoře má
ovšem každá chalupa i svoji baňu, což je místo,
sloužící očistě a nahrazující tak koupelnu,
která v domech není. Do jedné bani jsme
nahlédli. Stařena nanosila na vahadlech na
ramenou vědra s vodou, roztopila pec, a asi
po hodině se celý dřevěný domek vyhřál na
sto stupňů. Její synové shodili oblečení, vběhli
dovnitř, ve vedru se mlátili březovými větvemi
= věnikami, a pak vybíhali ven a polévali se
vodou z věder. Tak to dělají v Rusku prakticky
všichni, aspoň na Urale a v jiných drsných
oblastech. Občanka nás sice lákala, abychom
u ní přespali, ale já, pamětliv informací
z četby klasické literatury (Ivan Olbracht,
Nikola Suhaj loupežník, a v něm vyprávění
o tom, jak chlupatá čarodějnice chtěla
zbojníka oženit se svou ošklivou dcerou a jaký
vzala za toto svoje snažení hrůzný konec) jsem
zdvořile odmítl.
Měli jsme zajištěny noclehy v turistické chatě
Iremel na konci obce. Rozbitá cesta k ní
nikdy nebyla silnicí, určitě však navozovala
větší pocit pohybu v přírodě než asfaltka
v Kyjovském údolí.
Pobyt v chatě byl velice příjemný. V západní
Evropě by hned hovořili o ekoturistice
a návratu k přírodě a považovali by to za jeden

z vrcholů cestování v příslušném regionu.
Chata byla dřevěná, čisté a jednoduché
pokoje byly opatřeny malými okny, za nimiž
se procházely krávy, požíraly trávu a bučely.
Teplá voda i sprchy byly ve společné, ale
dobře zařízené koupelně a jídlo se podávalo
v jídelně u dlouhých a bytelných dřevěných
stolů, o kterých by jinde v Evropě opět mluvili
jako o ekologických, podnikatelé by u nich
seděli se svými rodinami a libovali si, jak
tráví přírodně dovolenou. Hospodář podává
ovesnou nebo pšeničnou kaši, lívance se
zahuštěnou smetanou, ovčí sýr a čaj nebo
čerstvě nadojené mléko.
Tady odbočím. Vše to bylo velmi chutné, ale
ne čerstvě nadojené mléko = to nepiju od
dětství, pamatuji si na strašlivou noc po jeho
vypití kdesi na statku u selky v Martinovicích
v Českém ráji. Později to ještě korunovala
moje maminka, když mi důraznou češtinou
vnucovala mléko naštěstí již z prodejny:
“Jir-ko, vem si mlé-ko!”. Snažila se, abych se
jeho pitím spravil, a tím ještě zhoršila můj vztah
k němu. Nutno přiznat, že užívání zakysaných
mléčných výrobků, které mi chutnají výtečně,
v pozdějším věku pozitivně ovlivnilo můj
svalový rozvoj.
Ráno jsme vyrazili na túru na horu Velký Iremel.
Cesta stoupala od chaty ve výši 700 m n.m.
listnatým lesem širokou cestou plnou bláta
a kamení. Tudy terenní auta a malé autobusy
zkracují některým turistům nástup do hor,
cestu ovšem ničí a bahno nikdy nevysychá.
Po 5 kilometrech jsme vstoupili na horskou
stezku, označenou červenými praporky,
pověšenými na větvích. Výstup byl dlouhý
a mírný, postupně se otevřely nádherné
výhledy: Unikátní štíhlé smrky se
rozestoupily a v jejich temném
pozadí se rozzářily žlutě a
oranžově malé tundrovité břízy.
Místy chůze rašeliništěm, rozsáhlá
plošina ve výši asi 1200 m n.m.
je najednou bezlesá, překvapivě
rovná a nad ní se zvedají vrcholy
prastarého pohoří , napohled
připomínající Krkonoše, ty jsou ale
proti Uralu geologicky dítětem:
uralské hory jsou nakupeny
z obrovských kamenů, které
velkými splazy i “kamennými
řekami” stékají do nižších poloh
a běda, pokud poutník odbočí
v lese ze stezky. Po pár metrech

zjistíš, že balvanitý prales je neschůdný, zlámal
by sis nohy.
Výstup na vrcholovou plošinu je strastiplný.
“Svatá hora” přitahovala okolní lid odedávna.
Podle starých legend vyšli z útrob hory kdysi
zástupci národů, které se rozešly po celé
Eurasii a osídlily ji.
Na vrcholových skalách z výše 1582 m n.m.
jsme se rozhlíželi na okolní nekončící řetězce
hor. Zuratkul, Nurguš, Jamantau, v dáli
roviny Baškirie, totální pustina, bez příbytku,
rozcestníku, jediné značky. Za ohromným
balvanem seděla krásná baškirská dívka,
v nejlepším možném outdoorovém oblečení,
a se zavřenýma očima zpívala táhlé monotonní
písně, které jistě vyprávěly o dobrovolném
svazku Baškirie s Ruskem, který trvá už od roku
1457, jak vyprávějí četné poutače na obrovsky
přetížené dálkové silnici M5 vedoucí z Moskvy
přes Ufu do Čeljabinsku, která, jako jediná
komunikace, výrazně zkracuje průstup horami
Jižního Uralu.
P.S.
Musím přiznat, že maminka mne sice odradila
od pití mléka, ale byla výbornou češtinářkou.
Cit k jazyku jsem po ní převzal a to platí
dodnes: Všiml jsem si během své dlouhé
životní praxe u několika vážených mužů, kteří
se považovali za dokonalé bohemisty, že
velmi pokulhávali zejména v přechodnících
a interpunkci. Jejich chyby (samozřejmě
prakticky nepostřehnutelné) jsem v duchu
opravoval, ale nahlas jsem jejich pocit
dokonalosti nenabourával. A tak vám aspoň
dnes mohu sdělovat ve své milé mateřštině
ruské zážitky, maje tak dobrý pocit aspoň
nějakého
spojení
se svou vzdálenou vlastí.
j
p j

Nová služba ve Šluknovském výběžku - ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
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.). Odlehčovací služby se
ovšem také snaží předcházet psychickému
a fyzickému vyčerpání sil pečujících osob.
Službu si lze sjednat pravidelně nebo ji
využívat pouze nárazově v případě aktuální
potřeby. Odlehčovací služby poskytujeme po

celém Šluknovském výběžku od listopadu
2009. Cena za poskytovanou službu je
60 Kč/hod. V případě zájmu kontaktujte:
Bc. Zuzana Mašková tel. 777 291 359, e-mail:
odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz
Odlehčovací služba dle zákona 108/2006 Sb.
O sociálních službách:
(1) Odlehčovací
služby
jsou
terénní,
ambulantní nebo pobytové služby
poskytované osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení,
o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí; cílem
služby je umožnit pečující fyzické osobě
nezbytný odpočinek.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto
základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění

stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové
služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,
f ) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Beseda v čajovně Na
kopečku
Staráte se doma o člena rodiny se sníženou
soběstačností, o blízkého se zdravotním
postižením? Přijďte se informovat
o nové odlehčovací službě, poskytované
ve Šluknovském výběžku, do čajovny Na
kopečku v Rumburku v Krásnolipské ulici
(vedle Evangelického kostela) ve středu
4. listopadu v 19:00 hodin.

29. října 2009

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.

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.
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Vzdělávání 2010-2011

Knižní minitrh

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.

V sobotu 7. listopadu mezi 9 a 17 hodin
se ve knihovně ve Varnsdorfu uskuteční
7. ročník regionálního knižního minitrhu.
Prezentovat se na něm budou vystavovatelé,
prodejci knih, map, videokazet, kalendářů
a pohlednic z nejsevernějších Čech a okolí.
Přichystán je i doprovodný program: v 9:00
zahájení minitrhu a informace o novinkách
nakladatelství THOVT, v 9:30 budou připraveny
soutěže pro prvňáčky, v 11:00 a ve 14:00 pak
budou soutěžit děti z 1. st. ZŠ, na 14:00 je
také připravena přednáška Mgr. Štěpánky
Dlouhé „V říši oblačných bojovníků“ - beseda
s promítáním o kultuře chachapoyských
indiánů ze starého Peru.

Světem muzikálů

Křiničánek hledá dívky

Představení plné melodií ze slavných muzikálů
v podání Michaely Dolinové, Michaely
Sejnové a Šimona Pečenky s doprovodným
slovem Vlasty Vébra připravil Dům kultury ve
Šluknově. Představení „Do světa muzikálů“ se
bude konat v sobotu 14. listopadu od 19:00 v
sále Domu kultury ve Šluknově. Předprodej
vstupenek (100,-Kč) tamtéž.

Folklórní soubor Křiničánek hledá pro své
tanečníky ve věku od 10. – 15. let ( 5. – 9. třídy)
tanečnice. Dívky, které mají zájem navštěvovat
tento soubor s dlouholetou tradicí, se mohou
přijít podívat ve středu, kdy má tento soubor
zkoušku. Větší děti: 5. – 9. třída mají zkoušky
každou středu od 15. 15 hod.
Na všechny nové zájemkyně se těší Hanka
a Klára Brabníkovi.

Cvičení s jógou
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.

Jak se restaurují varhany
Památkově chráněné varhany se po čtyřleté
restauraci v těchto dnech instalují v kostelíku
na Krásnolipské ulici. Povídáním, promítáním
fotek a praktickou ukázkou ve středu 18.
listopadu v 19:00 Vás provede Vít Kadeřábek
ml. z firmy Organa z Kutné Hory.

Vzdělávání pro rodiče
pečující o děti
CCSystém připravil pro rodiče pečující o děti
do 15 let, kteří nemají zaměstnání, vzdělávací
cyklus. Přihlásit se lze v komunitním centru.
Vzdělávání bude probíhat v Rumburku
(případně v Krásné Lípě, pokud se sejde 10
členná skupina, které to bude více vyhovovat).
Vzdělávání je složeno z bilanční diagnostiky,
motivace, kurzu na PC a odborného kurzu.
Odborný kurz si lze vybrat, v nabídce je
Pracovník v sociálních službách (zahájení
29.10.2009), Účetní (zahájení v 3/2010) a
Administrativní pracovník (2010). Komunitní
centrum po dobu výuky zajišťuje hlídání dětí.
(hv)

Úklid domácnosti
Kostka Krásná Lípa nabízí zajištění pravidelných
úklidů domácnosti, jednorázového úklidu,
předvánočních či podzimních úklidů, mytí
oken apod. Kontakt: pí. Růžičková, tel.: 412
354 842 nebo pradelna@krasnalipa.cz, Kostka
Krásná Lípa.

Prádelna Kolíček
Komunitní centrum Krásná Lípa nabízí
PRANÍ, ŽEHLENÍ, OPRAVY A ÚPRAVY PRÁDLA,
ÚKLIDY BĚŽNÉ I GENERÁLNÍ PRO FIRMU
I DOMÁCNOST. Kontakt: 412 354 842 nebo
volfova@krasnalipa.cz.

Hledáme tety na hlídání
Komunitní centrum Krásná Lípa hledá ženy,
ale i muže, na zajištění služby hlídání dětí.
Zájemci o tuto práci si mohou domluvit
schůzku v komunitním centru na tel.: 777 291
400 nebo na volfova@krasnalipa.cz.
(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 byla k vidění věž na
sušení hadic u hasičské zbrojnice č.p. 687
v krásnolipské Nemocniční ulici, která
byla v roce 2001 nákladem 291 000,- Kč
zrekonstruována.
Fotografie
zobrazuje
pohled na zadní část věže - za povšimnutí
stojí precizní řemeslný odkaz naších předků.
Objekt je veden v seznamu kulturních
památek ČR pod č. 5 – 5849.
Cenu - upomínkové předměty - tentokrát
získávají: Jan Heene, Eliška Halušková a Jiří
Vích.
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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USNESENÍ

USNESENÍ USNESENÍ

z 56. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14.10.2009
I. Hlavní program
Regenerace Křinického náměstí - Usnesení RM č. 56 - 01
RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/2.2.00/03.00073
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt Regenerace
Křinického náměstí v Krásné Lípě - Centrum Českého Švýcarska, dle
předloženého návrhu.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 56 - 02
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1962/10 o výměře 698 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 589 o výměře 323 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 588 o výměře 133 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1125 o výměře 219 m2, k. ú. Zahrady.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 56 - 03
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 16-23/2009 ze dne 26.
3. 2009 o prodeji části p. p. č. 1890/3 a části p. p. č. 1893, vše k.
ú. Krásná Lípa Vladimíru Shejbalovi, Krásná Lípa, Krásný Buk 65 a
doporučuje schválit ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o koupi nemovitosti č. 2009/40/15-188 a smlouvy o nájmu
pozemku č. 2009/23/15-189 a po odečtení dosud vynaložených
nákladů na geo. plán doporučuje schválit vrácení zálohy kupní ceny
ve výši 51 269 Kč.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 56 - 04
RM schvaluje předběžný návrh rozdělení a prodeje p. p. č. 348/3, k. ú.
Krásná Lípa včetně podmínek, dle předloženého návrhu.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 56 - 05
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č 1962/9 o výměře 661 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1586 o výměře 1535 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1890 část o výměře 311 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1893 část o výměře 200 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 56 - 06
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 626/1 o výměře 240 m2, k.
ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Marcele Šafářové, Praha,
Řešovská 565.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 56 - 07
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1126/8 o výměře 1 000 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Vítězslavě Dadokové, Krásná
Lípa, Rumburská 1036/31.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 56 - 08
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 98/23/70/37,
nájemce Josef Pištora, Krásná Lípa, Rumburská 5, kterým se mění
výměra p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná Lípa na 60 m2.

Rumburk, Lesní 757 za účelem zřízení ordinace praktického lékaře
pro dospělé, dle upraveného návrhu.
Kanalizace Kr. Lípa - 2. etapa - Usnesení RM č. 56 - 13
RM schvaluje podmínky výběrového řízení formou výzvy k podání
nabídky pro výběr dodavatele na konzultační a poradenské služby,
metodické řízení, organizaci výběrového řízení a obstarání dalších
náležitostí, plynoucích z plnění podmínek dotačního titulu pro akci
Kanalizace Krásná Lípa - 2 etapa.
Zástavbová studie ul. Křižíkova I. a II.
Usnesení RM č. 56 - 14
RM se seznámila s průběhem i výsledkem poptávkového řízení
na zpracování zástavbové studie a PD pro ÚR a obstarání všech
náležitostí s tím spojených vč. inž. činnosti pro výstavbu RD v
lokalitách Křižíkova ul. I. a II., Krásná Lípa a v souladu s podmínkami
hodnocení poptávky rozhodla o přijetí nabídky Ing. arch. Libora
Krále, Krásná Lípa s tím, že bude zadána a zpracována pouze
část díla, obsahující vypracování zástavbové studie a geodetické
zaměření zeleně.
Naučný areál - Usnesení RM č. 56 - 15
RM schvaluje smlouvu o užívání Naučného areálu (areál u ŠJ a ŠD)
uzavřenou mezi městem Krásná Lípa a o. p. s. České Švýcarsko a p. o.
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, dle upraveného návrhu.
Opravy objektu Studánecká 564/16 - Usnesení RM č. 56 - 16
RM schvaluje smlouvu o dílo s ﬁrmou Klempířství Radek Zralý,
Markvartice, Veselé 53, na provedení výměny žlabů a svodů na
objektu Studánecká 564/16, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Rozhledna Vlčí hora - Usnesení RM č. 56 - 17
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2001/21/19256 s KČT Krásná Lípa, Krásná Lípa, Nemocniční 1062/26, dle
předloženého návrhu a souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy
s ﬁrmou Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem: Praha 4, Za
Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, dle upraveného
návrhu.
Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o smlouvě budoucí Usnesení RM č. 56 - 18
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene s ﬁrmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Teplická
874/8. Smlouva se týká uložení zemního kabelu NN do pozemků
města pro budoucí rodinný dům na pozemku 541/8, k. ú. Krásná
Lípa.

Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 56 - 09
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/23/15265, nájemce Dagmar Molnárová, Bratislava, Mamateyova 11,
dohodou ke dni 1. 10. 2009.

Protokoly o kontrole - Usnesení RM č. 56 - 19
RM projednala protokoly o kontrole č. 7-10 předložené kontrolním
výborem a následně ukládá:
a) Janě Gálové předložit ke schválení aktuální Požární řád města.
b) Vladimíře Doškové nechat zpracovat program evidence
pronajatých pozemků, který bude komunikovat s aktualizovanou
evidencí pozemků v termínu do 31. 12. 2009.
c) Martině Fiegerové aktualizovat program čištění dešťové kanalizace
v majetku města.

Směna pozemků - Usnesení RM č. 56 - 10
RM doporučuje ZM schválit směnu 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 se Zuzanou Švecovou, Krásná Lípa, Polní 14. Rozdíl výměr
bude řešen doplatkem ve výši 15 Kč/m2. Náklady se směnou uhradí
směňující rovným dílem.

Regenerace Křinického náměstí - překlenovací úvěr Usnesení RM č. 56 - 20
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 úvěrové smlouvy na
ﬁnancování projektu CZ.1.09/2.2.00/03.00073 Regenerace
Křinického náměstí v Krásné Lípě s Komerční bankou, a. s. Praha 1,
v předloženém znění.

Nebytové prostory - Usnesení RM č. 56 - 11
RM neschvaluje Nguyen Ngoc Sonovi, Rumburk, Matušova 83/4
změnu užívání nebytových prostor v objektu, Krásná Lípa, Křinické
náměstí 248/1 na prodejnu textilu a obuvi.

Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách Usnesení RM č. 56 - 21
RM doporučuje ZM schválit dohodu o uznání závazku a úhradě
dluhu ve splátkách vč. smluvní pokuty s Hladíkovou Dagmar, bytem
Krásná Lípa, Studánecká 564/16, dle upraveného návrhu.

III. Různé
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 56 - 12
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru č.
1 v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa MUDr. Josefu Kořínkovi,

Předání pohledávek k vymáhání - Usnesení RM č. 56 - 22
RM schvaluje předání pohledávek města Krásná Lípa, v předloženém
znění, k vymáhání společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň.

Likvidační komise - Usnesení RM č. 56 - 23
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2009
Usnesení RM č. 56 - 24
RM odvolává Ladu Hrnečkovou z inventarizační komise k provedení
inventarizace majetku a zásob města pro rok 2009 v EQUALU Krásná
Lípa a jmenuje nového předsedu Janu Gálovou a nového člena
Martinu Fiegerovou s okamžitou platností.
Relax Krásná Lípa, p. o. - příprava rozpočtu 2010
Usnesení RM č. 56 - 25
RM projednala průběžné dílčí výsledky hospodaření p. o Relax Krásná
Lípa za rok 2009 a ukládá ředitelce Věře Povolné připravit návrh
rozpočtu na rok 2010 se snížením krytí provozní ztráty (příspěvku) ze
strany města o 500 tis. Kč vč. návrhu opatření především v provozu
Továrny a to do 13. 11. 2009. RM ukládá ředitelce předkládat měsíční
plnění rozpočtu po jednotlivých provozech.
Pronájem tělocvičny - Usnesení RM č. 56 - 26
RM neschvaluje bezplatný pronájem tělocvičny pro MC Beruška, dle
předložené žádosti.
Terénní práce - Usnesení RM č. 56 - 27
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na terénní práci pro rok 2010
u Rady vlády ČR.
RM doporučuje ZM schválit spolupodíl města ve výši 30% z celkové
částky projektu do výše max. 100 000 Kč.
Řád veřejného pohřebiště - Usnesení RM č. 56 - 28
RM schvaluje změnu Řádu veřejného pohřebiště, dle předloženého
návrhu.
Město plné květin 2009 - Usnesení RM č. 56 - 29
RM schvaluje pořadí odměn v soutěži Město plné květin za rok 2009:
1. místo Mgr. Milan Sudek a Jiří Vích.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Žádost p. o. Relax Krásná Lípa o pomoc s opravou závad v Továrně,
- Stížnost Stanislava Kintra,
- Informaci o změně jízdních řádů železniční tratě 084 Mikulášovice
- Rumburk,
- Přehled příjmů sportovního areálu vč. haly a tělocvičny od 1. 1.
2007 - 30. 9. 2009,
- Usnesení a Zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ze dne
11. září 2009,
- Statistiku návštěvnosti městské knihovny za měsíc září 2009,
- Nabídka na prezentaci v propagačních materiálech - Geogalileo,
s. r. o.,
- Nabídka na prezentaci v publikaci Cestovní informátor vydavatelství JOMA,
- Evidenci uchazečů o zaměstnání podle měst a obcí okresu Děčín
za měsíc srpen a září 2009,
- Žádost o souhlas s legalizací cesty k rekreačnímu objektu.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis ze 17. schůze kontrolního výboru ze dne 24. 9. 2009,
- Zápis z 28. schůzky ﬁnančního výboru ze dne 13. 10. 2009,
- Zápis č. 4/2009 z jednání komise zdravotně sociální ze dne 15. 9.
2009,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 5. 10. 2009,
- Zápis z komise cestovního ruchu ze dne 12. 10. 2009,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 6. 10. 2009.

Jana Gálová

Ing. Zbyněk Linhart
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Jakpak jsme si ty naše děti vychovali…

Týden ekologické
výchovy
V týdnu od 29.9.2009 do 2.10.2009 se na
naší
základní škole uskutečnil tradiční
projektový týden pod názvem „Týden
ekologické výchovy“. Celý týden byl tak ve
škole situován směrem k přírodě a k ekologii
a intenzivně byla zařazena enviromentální
výchova do vyučování – metodika –„Všeho
s mírou“- ve všech předmětech. Děti opět
navštívily terénní základnu, kde měly podle
věku připravené projektové vyučování.
Byla vyhlášena soutěž ve sběru plodů.
Vypracovávaly se různě náročné pracovní
listy k danému tématu – každý ročník měl jiné
téma - opět podle věku dětí. Pochopitelně se
uklízelo kolem školy a již na samém začátku
ekotýdne byla vyhlášena výtvarná soutěž pro
všechny třídní kolektivy STROM OČIMA DĚTÍ
- strom v našem životě jako rostlina, surovina,
součást přírody, výrobce kyslíku, domov pro
zvířata, problém kácení pralesa pro člověka,
vztah člověka a stromu.
Ve sběru plodů dopadlo umístění
následovně:
1. místo : LIBOR KRÁL 3. B
2. místo : MICHAELA KLUGOVÁ 7. roč.
3. místo: VLASTÍK ŠMALCL 2. A
4. místo : TOMÁŠ Alfery 3. B
5. místo: DANEL Tůma 2. A
Výtvarná soutěž byla hodnocena takto:
1. kategorie: 1. místo :1. B
2. místo: 3. B
3. místo: 4. A
2. kategorie: 1. místo: 6. B
2. místo:9. A + 8. B
3. místo: 6. A
Plastické práce: 1. místo: třída 4. B
2. místo: 2. A
3. místo: 7. ročník
Děti byly odměněny sladkými dobrotami ze
školní jídelny – dostaly dorty a rolády a druhý
stupeň šel do kina na film MamaMia. Všechny
stromy byly nafoceny a každý si je může
prohlédnout na webových stránkách naší
školy.
(m.alf )

„Dobrý den!“ – tuto větu známe jistě úplně
všichni. Ano, je to součást základního
zdvořilostního návyku. Již v pravěku se lidé
dokázali třeba jen pouhým gestem pozdravit.
Později, když zdokonalili řeč, vymysleli
tuto frázi. Není člověka, který by nevěděl,
co znamená. Ovšem ne pro každého, je
POZDRAVENÍ naprosto samozřejmou věcí. Je
zarážející až nepochopitelné, když např. kolem
učitele ráno po chodbě projde dítě a učitel ho
musí pozdravit, aby mu dal najevo, že jaksi na
něco zapomněl. Netýká se to pochopitelně

pouze učitelů - i vy rodiče mi jistě dáte za
pravdu, že jste se již někdy setkali s podobnou,
či úplně stejnou situací. Nepřipadalo Vám to
divné? Neměli jste chuť upozornit dotyčného,
že jaksi něco zapomněl udělat? Samozřejmě,
že nejsou všechny děti stejné, některé vás
zdraví pomalu na kilometr , jiné ani nezabučí.
Zkusme se nad tímto problémem – ano
troufám si to tak nazvat – pozastavit a něco
s tím udělat. Ať se nevrátíme do dávných
dob a nestanou se z nás původní obyvatelé –
NEANDRTÁLCI!!! Děkuji.

S rodiči do školky
Je spousta dětí, které z různých důvodů školku
nenavštěvují a určitě by se do ní rády podívaly.
Právě pro tyto děti vznikl v KC Kostka projekt
zaměřený na přípravu předškoláků na zápis
a na nástup do školy. Díky podpoře
Ministerstva školství tak mohl v komunitním
centru vzniknout mateřský klub Včelička,
do kterého chodí nejen předškoláci, ale
i jejich maminky a mladší sourozenci. Hrají
si, poznávají barvy, tvary, učí se pohádky
a básničky. Společně také navštěvují
mateřskou školu, přestože do ní nejsou
přihlášeni. Tam se účastní programu Tužtička
Anička a zároveň se tam potkáva s učitelkami
i svými budoucími spolužáky.
Záměrem tohoto celoročního projektu je
připravit děti k zápisu do ZŠ, k nástupu do
školy a v neposlední řadě zlepšit spolupráci
mezi rodiči a školou.
Projekt, ač se na první pohled zdá složitý,
funguje úplně jednoduše.
Během roku jsou pro děti a jejich rodiče
připravena zábavná a hlavně naučná
odpoledne, kdy se scházejí v mateřské školce
Motýlek a prostřednictvím loutky tužky Aničky
plní „školní“ úkoly. Tato čtrnáctidenní setkání
nejsou nahodilá, navazují na práci klubu
Včelka, založeným občanským sdružením
Čačipen a které se zázemím právě v KC Kostka.
O co tu vlastně jde?
Není to v podstatě nic jiného než společné
hraní, vedoucí k dovednostem a znalostem,
které jsou potřeba k prvním krůčkům při
vstupu do školy. Pod těmito odbornými
názvy se skrývá poznávání barev, základní
dovednosti v počítání, držení tužky a rozvoj
psaní, poznávání písmenek, vyprávění,
kreslení. Tužku Aničku si děti docela oblíbili,
poctivě plní úkoly ( i ty domácí), poznávají, že

k učení mnohdy stačí třeba jen obyčejná víčka
od PET lahví, nebo pozorování věcí kolem
sebe, prohlížení knih. Jejich rodiče si zase
odnášejí mnohé cenné rady při pomoci dětem
v učení hrou.
Dalším cílem bylo „ ohmatat“ si prostředí MŠ,
vyzkoušet si mnohé pomůcky, hračky, prostě
okusit „jaké to tam je“. Možná, že příště malý
bráška nebo sestřička do školky půjdou. Není
to však zdaleka vše, co dětem v MŠ ještě
v rámci projektu nabídneme – společně
jsme děti a jejich rodiče pozvali na naše
podvečerní lampionové loučení s Krakonošem
a v listopadu na nás čeká vskutku pohádková
cesta školičkou nazvaná „ Z pohádky do
pohádky“, která bude vlastně na rozloučenou.
Věříme, že těmto dětem (mimochodem moc
šikovným a snaživým) tento projekt skutečně
pomůže jít nejen k zápisu, ale i do školy
s úsměvem na tváři.
(Za partnera ZŠ a MŠ Krásná Lípa D.Lehoczká)

Program kina Krásná Lípa LISTOPAD 2009
G.I.JOE
středa 4. 11.
od 17.3o hod

Vstupné 60,- Kč
Ml.přístupno

Na plátna kina 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.

HODINU NEVÍŠ
středa 11. 11.
od 18.oo hod

Vstupné 60,- Kč
Od 12ti let

Česko – slovenský koprodukční film je inspirován nemocničními vraždami tzv.heparinového vraha.
Kdo byl člověk, který přišel lidem pomáhat a místo toho je poslal na onen svět? 94 min.

G - FORCE
středa 18. 11.
od 17.3o hod

Vstupné 60,- Kč
Ml.přístupno

Hrdiny filmu jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která během filmu zjistí,
že mají osud světa ve svých packách. 89 min. ČESKÁ VERZE.
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„Souboj bicepsů“ v Továrně
První říjnové sobotní odpoledne přivítala krásnolipská posilka
v Továrně všechny odvážné borce, kteří si přišli prověřit sílu
svých bicepsů.
Na samotném začátku proběhlo vážení všech soutěžících
a poté jejich rozdělení do dvou váhových kategorií: do 80 kg
a nad 80 kg. Bohužel se neodvážila přijít žádná ze zástupkyň
něžného pohlaví, pro které byla připravena samostatná
ženská kategorie a proto samotný „souboj bicepsů“ patřil jen
mužům. Nižší váhová kategorie zvedala činku važící 20 kg, na
těžší čekala třicetikilová. Každý ze soutěžících měl s činkou
provést co nejvíce bicepsových zdvihů během jedné minuty,
na což měl tři pokusy. Nutno podotknout, že u většiny borců,
díky jejich bojovnosti a nasazení všech sil, dalšími pokusy
počet dosažených zdvihů stoupal. Po posledním provedeném
pokusu došlo u každého k změření obvodu jeho bicepsu.
V závěrečném zhodnocení dopadly výsledky takto:
kategorie do 80 kg:
1. místo Martin Novák (74 zdvihů)
2. místo Marek Vondráček (61)
3. místo Lukáš Němeček (50)
4. místo Jarda Punčochář (48) – nejstarší účastník
kategorie nad 80 kg:
1. místo Mirek Čížek (49)
2. místo Roman Merka (41)
Největšího obvodu „bicáku“ dosáhl Mirek Čížek a to
46,5cm!
Všichni soutěžící si odnesli hodnotné ceny a odešli s řádně unavenými bicepsy. Nezbývá, než poděkovat všem, co tuto akci podpořili: GPJ-Tomáš
Jakl, NUTREND-sportovní výživa, Walda Gang a RELAX Krásná Lípa.
(D.S., Továrna)

Fotbalová starší přípravka odehrála už sedmý zápas - vítězně
V neděli 25.10. 2009 se na domácím trávníku odehrál další
fotbalový souboj - tentokrát s FK Benešovem. Minulý týden byl
kvůli nenadálé sněhové nadílce odložen zápas s Vilémovem, který
se měl odehrát 18.10.2009 ve Šluknově.
K zápasu s Benešovem nastoupili naši hoši
v tomto složení - brána: Tomáš Rýsler, hráči:
Libor Král, Tomáš Alfery, Vlastík Šmalcl, Matěj
Pavlíček, Dominik Cempírek, David Holubek,
Jaroušek Svátek, Kevin Lakatoš, Honza Kaipr,
Jakub Vindyš a Adrian Grundza. Počasí bylo
klasicky podzimní, sem tam vysvitlo malinko
sluníčko, ale hlavní bylo, že nepršelo. Kluci
hráli skutečně velice pěkně a sledovat
jejich nahrávky a vymyšlené finty dát gól
nás všechny bavilo a sledovali jsme tento
zápas s velkým nadšením. Na první branku
v 1. polovině jsme nečekali dlouho. Pár
minut po zahájeném zápase ji střelil Libor
Král. Pochopitelně zásluhou celého týmu.
V 1. poločase již více branek nepadlo. Dočkali
jsme se další a zároveň poslední - zhruba
v 16. minutě 2. poločasu. Po nahrávce Davida
Holubka proměnil Dominik Cempírek.

Nový ceník ve
Sportovním areálu ČŠ
Sportovní
t
í areál
ál máá novýý ceník
ík služeb.
l ž b JJeho
h
kompletní podobu si můžete stáhnout na
webových stránkách města – www.krasnalipa.
cz.

Celkový závěr tohoto utkání - Krásná Lípa : Benešov 2 : 0.
Držíme palce do posledních dvou utkání. Předposlední zápas se
odehraje 1.11.2009 v Modré u Děčína.
(m.alf )

Mladí hasiči závodili v požárnické všestrannosti
V sobotu 10.10.2009 se za chladného
a větrného podzimního počasí v Jílovém
na Sněžníku uskutečnilo okresní kolo
v závodu požárnické všestrannosti pro mladé
hasiče. Tím byl také odstartován nový ročník
celostátní hry Plamen 2010. Na start se
postavilo 19 družstev a dva jednotlivci z deseti
Sborů dobrovolných hasičů z děčínského
okresu (Jílové - Modrá, Království, Krásná Lípa,
Mikulášovice, Rumburk, Rybniště, Šluknov,
Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov). Na tratích
dlouhých přibližně 2, 3 a 4 kilometry bylo
6 kontrolních stanovišť: střelba ze vzduchovky,
základy topografie, uzlování, první pomoc,
požární ochrana a překonání překážky po
vodorovném laně a pro dorost a jednotlivce
ještě běh dle azimutu, se kterými se pětičlenná
družstva mladých hasičů v kategorii mladší,
starší a dorostu musela vypořádat.
Po součtu čistého času trati a trestných minut

si vítězství nakonec odvezli – v mladší kategorii
SDH Království, ve starší kategorii SDH Velký
Šenov, v dorostenkách SDH Mikulášovice
a v jednotlivcích Görgová Adéla (SDH Krásná
Lípa) a Zibner Jan (SDH Jílové - Modrá). Mladí
hasiči z Krásné Lípy se v kategorii mladších
ve složení Grundza, Pavelková N., Harapát,
Pelikánová a Doležalová umístili na 9. místě.
V kategorii starších se ve složení Görgová M.,
Heene, Langer, Müllerová a Křížová umístili na
6. místě.
Tyto výsledky ze závodu požárnické
všestrannosti se započítávají do druhého
kola okresního vyhodnocení hry Plamen
2010, které se uskuteční v průběhu měsíce
května příštího roku. V druhém kole následují
požárně-technické disciplíny a jejich vítěz
z kategorie starších, dorostenek a jednotlivců
postupuje do krajského kola.
(Walter Heene, ved. OORM OSH ČMS Děčín)
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