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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 23. června
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 9. června 2011

4,- Kč

Vozíčkářům na maratonu nikdo nestačí
Nejnáročnějším českým maratonem je bezesporu
krásnolipský Parkmaraton. Vytrvalostní běžci si letos
již potřetí sáhnou na dno Národního parku České
Švýcarsko, poznají však i jeho vrcholy. Převýšení tratě tohoto mezinárodního závodu je totiž téměř 300
metrů. Letos ovšem na jeho trať nastoupí také děti
a vozíčkáři. Handbikeři, jak se závodníkům na vozíčku říká, se pyšní tím, že jim na běžeckých tratích nikdo
nestačí a závod na nejkrásnější běžecké trati si rozhodně nechtějí nechat ujít.
Parkmaraton spojuje dvě spřátelená města. Českou
Krásnou Lípu s německým Bad Schandau. Směr
tratě se s každým rokem mění a právě letos bude cíl
v Bad Schandau. „Letos se poběží z kopce, což ovšem
na náročnosti tratě neubírá, protože na trati je i přesto několik nelítostných stoupání“, vysvětluje ředitel
závodu Petr Novák.
Letos ovšem získává Parkmaraton dvě nové skupiny závodníků. Tou první jsou děti. „Soutěživost
a běžecká náruživost dětí, zejména dětí našich běžců,
je nekonečná. Proto jsme jim na letošní ročník připravili několik kratších tratí. Podle věkových kategorií
od 500m (do 10 let) až po 3km (od 15 let). Na náš závod jezdí celé rodiny a děti našich běžců si vloni o svůj
závod samy řekly. Tak ho tu letos budou mít“, doplňuje s úsměvem Novák.
Zcela novou disciplínou se také stává kategorie
handbiker, což je vytrvalostní závod vozíčkářů. Mistr ČR v silničním závodě a spoluorganizátor letošního Parkmaratonu, Václav Antal k tomu dodává:

Reklama a škola

Foto:Václav Antal
„Mám velký vztah k Národnímu parku České Švýcarsko a trať Parkmaratonu vede výhradně na jeho území. Letos si ji tedy vyzkoušíme a vychytáme její reliéf,
abychom ji příští rok mohli nechat zařadit do světového poháru. Závodů handbikerů u nás mnoho není
a takhle přírodní trať je pouze zde.“ Při testování tratě pak Václav Antal své překvapené kolegy, kteří
Parkmaraton chystají, přesvědčil, že hanbikerům
na trati jen tak někdo nestačí. Jejich rychlost často
překračuje i 40 km/h.
Handbikeři budou závodit na trati půlmaratonu
(21km) a to ve dvou kategoriích. Hobby, ta je určena pro amatéry a začínající borce a v kategorii Race,
na které pojedou ostřílení vytrvalci.
Více informací o závodu na www.parkmaraton.cz
(Zdeněk Novák)

Učitelská recese – aneb, když se sází učitelé
čit li nemůže
ůž být sranMyslíte si, že s učiteli
da? Anebo, že oni sami si ze sebe neumí
udělat srandu?Tak to si pište, že sranda
s některými je a dokonce i tu srandu si
ze sebe umí udělat. Nejmenované učitelky ze ZŠ a MŠ Krásná Lípa totiž uzavřely s učiteli přímo dohodu. Jakou? Že
si na připravovaném fotbalovém zápase k příležitosti Dne dětí ( zápas učitelů
a žáků 8. a 9. tříd) oblečou dámské legíny, pruhované tričko a na hlavě budou mít koupací čepici. Dost troufalé.
Takhle by se přece nemohli před dětmi
ztrapnit!!!! Někdo by to mohl považovat
za trapas, jiný zase za odvahu. Chlapci
odvahu měli a my učitelky jsme prohrály. Ale nám to vůbec nevadí ( no dobře, jenom
malinko), prohru si totiž užijeme a vychutnáme

společně s pánskou výhrou na konci školního roku!
(m.alf)

Je to trochu divný titulek, vím, nadto jsme již
na toto téma krátce pojednali. Ale podívejme
se na některé maličkosti, které člověka napadnou, když sleduje, byť pasivně, reklamní
kampaně, kterými jsme doslova zavaleni. Přiznávám, že mne například televizní reklamy
baví, málokdy se totiž tak s chutí zasměji.
V poslední době se hodně mluví o tzv. finanční gramotnosti. Je to důležité, protože málokdo si obvykle dokáže převést řeč reklamních
sloganů do řeči lidské. Sám jsem kdysi v předmětu „Výchova k sociálním dovednostem“
udělal menší pokus a žákům jsem zadal jednou zjistit, zda nabídka docela seriózního časopisu na předplatné je skutečně dobrá, jindy
vyhodnotit nabídku na „výhodnou“ půjčku
od jisté finanční společnosti.
V prvním případě zjistili, že jde o velice nevýhodné předplatné, protože s výhodně se
tvářícím předplatným by museli zaplatit
i za „dárky“, které nepotřebovali, takže by nakonec zaplatili podstatně víc.
V případě druhém spočítali, že onen „výhodný“ úvěr by je nakonec vyšel při splácení více
než 50% toho, co si půjčili.
Reklamy jsou věc ošidná a dětem je to třeba
vysvětlovat ve škole, když to rodina neudělá.
Stačí sledovat televizi. Zjistíte, že všichni se
šťastně smějí jen proto, že vyšlo slunce a oni
si konečně dají koňak (což člověk, má-li chuť,
udělá i bez toho slunce). Jindy vidíte rodinu
zářící štěstím proto, že jejich maminka dělá
polévky z pytlíku. Nebo třeba zase zjistíte, že
stačí vzít si jednu tabletu nějakého přípravku,
rozpustit ji ve vodě, vypít - a chřipka je pryč.
To už je reklama vyloženě nebezpečná, jenomže její síla je často přímo neskutečná.
Na internetu koloval jakýsi „výklad“ některých reklam, kde bylo například uvedeno, že
reklama na populární Actimel vlastně zajišťuje prodejnost syrovátky, která by se jinak
musela prostě vylít. Nemám nic proti Actimelu, ani proti reklamě, ale víte, dost by mne
potěšilo, kdyby tam třeba bylo uvedeno, abychom kupovali sýry té a té firmy, protože je to
z našeho mléka a ty sýry jsou dobré a levné.
Dobré věci se ovšem obvykle prodávají samy,
nepotřebují zpravidla velkou reklamu.
Veďme naše děti k tomu, aby byly gramotné
i ve vnímání reklam a aby je dokázaly dobře dešifrovat, aby se naučily číst mezi řádky.
Tohle umění je u nás po věky zažité a my bychom měli být schopni je předat dál, i když
v jiných, současných, souvislostech.
(Mgr. Karel Jarolímek)
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 20.6. 2011 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23.6. 2011
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 4.7. 2011
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 7.7.
2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3 a nově také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
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.

JAK SE ZBAVIT VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘBIČŮ
Třetina domácností
d á
í odevzdává
d dá á staráá zařízení
ří í k lik
likvi-i
daci
Vysloužilá elektrozařízení odevzdává k recyklaci
přibližně třetina českých domácností. V souvislosti
s ekonomickou recesí přestali lidé vyřazovat spotřebiče výměnou za novější model a ve větší míře je
využívají po celou dobu jejich životnosti.
Tato a další zjištění vyplývají z průzkumu veřejného mínění, který v roce 2010 pro kolektivní systémy ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP zpracovala
agentura Markent. Stejný průzkum se uskutečnil už
v letech 2006 a 2008.
„Zpětný odběr“ se stal součástí každodenního slovníku
K nejdůležitějším zjištěním patří skutečnost, že
celých 96 % dotazovaných zástupců českých domácností v průzkumu uvedlo konkrétní vlastní
vysvětlení pojmu zpětný odběr. Toto slovní spojení
se tedy za pouhých pět let, kdy systém zpětného
odběru vysloužilých elektrozařízení funguje, stalo
běžnou součástí každodenního slovníku Čechů.
Pravdou ovšem je, že představa o tom, co to zpětný
odběr je, popsaná v některých odpovědích, stále
není tak docela přesná. 42 % dotázaných definovalo pojem zpětný odběr jako „předání nefunkčních

elektrozařízení
l k
ří í k likvidaci“.
lik id i“ Další
D lší se ale
l domnívají,
d
í j že
se jedná o „poplatek za odběr starých spotřebičů“,
„výměnu starých spotřebičů za nové“ nebo také
„ekologické zlikvidování drahých přístrojů“.
Stouplo i povědomí o možnostech materiálového
využití
Vysoké je také povědomí o možnostech využití
surovin získaných z odevzdaných spotřebičů. Především díky informačním kampaním, kterým dominuje zejména seriál akcí Zatočte s elektroodpadem,
se pouhých 5% dotázaných vyslovilo nesouhlasně
k výroku „z vyřazených elektrozařízení lze použít
mnoho surovin pro výrobu nových výrobků“.
Dalších 24 % účastníků průzkumu s ním „spíše nesouhlasí“, 39 % „spíše souhlasí“ a 31 % „rozhodně
souhlasí“.
Už od roku 2006, kdy byl proveden první ze tří průzkumů, roste kontinuálně podíl respondentů, kteří
hodnotí své informace o zpětném odběru elektrozařízení jako dostačující. Letošní průzkum přesto ukázal, že je ještě co zlepšovat i v této oblasti.
Přibližně třetina dotázaných si totiž stále myslí, že
některé malé spotřebiče patří do běžné popelnice
nebo do kontejneru na tříděný odpad.

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz
Kostka průběžně
přijímá přihlášky
do kurzu němčiny.

Přístup na internet
a na PC
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
Út 9:00-16:00
pro starší 15 let

Odlehčovací služba
Péče o osoby se
sníženou soběstačností.
odlehcovacisluzby@
Klub VČELIČKA
krasnalipa.cz,
Po, St 9:00-11:00
tel.: 777 291 359
pro rodiče s dětmi do 6
let
Klub AmOS
St 8:00-12:00 v Domě
Amari klub pro děti
s pečovatelskou službou. St 14:00-16:00
odlehcovacisluzby@
Příprava do školy,
krasnalipa.cz,
doučování
tel.: 777 291 359
Út-Pá 14:00-16:00
výtvarná činnost
Hlídání dětí
Čt 14:00 - 16:00
v domácnosti nebo
volnočasové aktivity
u nás
odlehcovacisluzby@
T-klub pro děti
krasnalipa.cz,
a mládež
tel.: 777 291 359
Út-Pá 13:00-19:00
So 10:00-18:00
Amari poradna
tklub@krasnalipa.cz
St 8:00-16:00
tel.: 774 233 010
oblast bydlení,
vzdělávání, zadluženosti, Praní, žehlení prádla
dávek apod.
úklid domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
Občansko - právní
tel: 412 354 842
poradna
Každé první a třetí
Hry s Kostkou
pondělí v měsíci
Út 16:00-18:00
od 17:00
soutěže, besedy, výlety
kc@krasnalipa.cz
Tel.: 412 354 842
tel.: 412 354 842
Kontaktní místo:
JOB poradna
Agentura pro sociální
PO 9:00-17:00
začleňování
Nabídka pracovních
Cedr, o. s.
míst, jednání se
Agentura Pondělí, o. s.
zaměstnavatelem
Dobrovolnické centrum
Výběžek

Řada lidí využívá možnosti odevzdat elektrospotřebiče v rámci speciálních akcí.

RUBRIKA:

OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin.
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. 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: Co znamená „věcné břemeno (na pozemku)“?
Odpověď: Podle ust. § 151n obč. zákoníku omezuje věcné břemeno vlastníka nemovitosti ve prospěch
někoho jiného, kdo není vlastníkem ani spoluvlastníkem této nemovitosti. Omezuje vlastníka tak, že ten
je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat.
Z věcného břemene plynou práva ve prospěch oprávněného, která jsou spojena buď s určitou osobou
(fyzickou či právnickou) nebo s určitou nemovitostí (třeba sousední). Ta břemena, která jsou zřízena
ve prospěch vlastníků nemovitostí, přecházejí ze zákona s vlastnictvím nemovitosti na nového nabyvatele. Samozřejmě mohou přejít i směnnou smlouvou.
Věcné břemeno se zřizuje písemnou smlouvou, nebo vzniká na základě závěti ve spojení s výsledky řízení
o dědictví, popř. schválenou dohodou dědiců. Věcné břemeno vzniká i rozhodnutím příslušného orgánu
nebo přímo ze zákona, na základě skutečností v zákoně uvedených.
Protože věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti, určuje ust. § 151o odst. 1 obč. zákoníku, že k nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je nutný vklad tohoto práva do katastru nemovitostí, což
provede příslušný katastrální úřad na základě návrhu doloženého potřebnými listinami o vzniku věcného
břemene. Katastrální úřad zkoumá platnost těchto listin – a pokud dospěje k závěru, že se jedná o listiny
platné, nezbývá mu než právo odpovídající věcnému břemenu do katastru nemovitostí vložit.
Katastr nemovitostí tedy ani neschvaluje ani nerozhoduje o existenci věcného břemene. Pokud právo
odpovídající věcnému břemeni do katastru vloží, na základě odpovídajícího právního úkonu, vyplývá
z toho, že považoval listinu, na jejímž základě věcné břemeno vzniklo, za platnou.
Pokud se účastníci smlouvy nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému
břemeni oprávněn užívat cizí věc, čili oprávněný z věcného břemene, povinen nést přiměřeně náklady
na zachování a opravy té věci, kterou užívá; užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést
podle míry spoluužívání (§ 151n odst. 3 obč. zák.).
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POLICEJNÍ SLOUPEK

– přehled za uplynulý měsíc
Po hádce ji chtěl zastřelit
27. dubna byl na Sněžné zadržen 63letý muž,
který po předchozí hádce a fyzickém napadení vyhrožoval své družce zastřelením. Hrozba
použití střelné zbraně byla skutečná, neboť při
následné prohlídce byla zajištěna téměř desítka zbraní od různě upravovaných vzduchových pistolí, přes podomácku vyrobené pistole
s otočnými závěry, až po imitaci samopalu, ale
také množství různého střeliva, polotovarů trubek opatřených závity aj. věcí, které by mohly
sloužit pro výrobu zbraní. Pachateli bylo sděleno obvinění pro nedovolené ozbrojování
a hrozí mu trest odnětí svobody na šest měsíců
až pět let.
Ukradl peníze ze zásuvky
28. dubna oznámil majitel spol. Eurometal
group, že v uplynulých třech dnech mu neznámý pachatel po vypáčení zásuvky v jedné
z kanceláří odcizil celkem 30 tisíc Kč, které zde
nalezl v příručním trezoru.
Kradl v neobydleném domě
6. května nahlásil majitel neobydleného domu
ve Varnsdorfské ulici, že mu neznámý pachatel
během konce prosince 2010 a začátku ledna
2011 po vniknutí do domu vytrhal a odcizil
veškerou elektroinstalaci a vodovodní baterie
a způsobil mu celkovou škodu 69 tisíc korun.
Zloděj bude „kuchařem“
9. května nahlásil majitel Penzionu Křinice krádež 3 kusů desetikilogramových propan-butanových lahví včetně regulátorů tlaku, kterých
se zmocnil neznámý pachatel po vypáčení plechové skříně, kde byly uskladněny a způsobil
tak škodu 5,5 tisíce korun.
Máte návštěvu? Buďte ve střehu!
16. května si převzal sdělení podezření z přečinů neoprávněné užívání cizí věci a nedovolené
opatření platebního prostředku muž z Krásné
Lípy, kterých se dopustil, když 7. května při návštěvě u známého využil chvíle jeho nepozornosti a sebral mu klíče od vozidla Ford Fiesta
v úmyslu jej neoprávněně užívat. S vozidlem si
bez souhlasu jezdil do dalšího dne, kdy ho majitel chytil i s vozidlem a předal policii. Pachateli
nyní hrozí odnětí svobody až na dvě léta.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17. dubna do 16. května evidovali 25 trestných činů
a 54 přestupků.
prap. Jan Hampl – inspektor

Rezignace zastupitele
Ke dni 26. 5. 2011 rezignoval na funkci člena Zastupitelstva města Krásná Lípa pan Miroslav Brabník,
který v tomto volebním období zastupoval Stranu
zelených. Je to již druhý zastupitel za Stranu zelených, který se vzdal svého mandátu zastupitele.
Prvním byl Josef Chudoba, který svůj mandát hned
po volbách postoupil Miroslavu Řebíčkovi, který
byl prvním náhradníkem za tuto stranu.
(r)
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Soutěž obcí ve třídění
„Skleněná popelnice 2010“ zná své vítěze
Ve čtvrtek 2. června, na ústecké Větruši, byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže měst a obcí
Ústeckého kraje ve třídění odpadů „Skleněná popelnice 2010“. Vyhlašovatelem soutěže je tradičně
Ústecký kraj a společnost EKO-KOM, a. s., záštitu
nad celou akcí převzala Jana Vaňhová, hejtmanka
Ústeckého kraje. Vítěznou obcí se opět staly Doubice, a z měst se na prvním místě tentokrát umístila
Dolní Poustevna, Krásná Lípa se umístila na velmi
pěkném třetím místě. V první desítce obcí a desítce
nejlepších měst se umístilo 9 měst a obcí z Děčínska, a není pochyb, že se stále sklízí plody dlouholeté práce Ing. Milana Hulána a jeho společnosti
Pro-Eko Varnsdorf.
Děkuji všem krásnolipským, kteří dlouhodobě svědomitě třídí odpad. Opakované výborné výsledky

v soutěži jsou především vaší zásluhou a výbornou
vizitkou města.
(J. Kolář)

Hřbitovní kaple v Krásné Lípě je opět v provozu
Rozsáhláá rekonstrukce
k t k
interiéru
i t ié
kkrásnolipské
á li ké
hřbitovní kaple je u konce. Ta proběhla částečně
svépomocí, pracovníky našich Technických služeb a z části dodavatelsky, stavební společností
DEMOS. Rozsáhlé vnitřní úpravy zahrnovaly kompletní výměnu elektrorozvodů, opravy podlah,
omítek, instalaci odvětrávaných obkladů spodních
částí stěn v obřadních prostorách, atd. V objektu
jsou nová svítidla, byl doplněn nábytek a zařizovací
předměty. Úpravu interiéru a provozního řešení navrhla děčínská architektka Eva Cerhová. Upraveno
bylo i zázemí pro správce hřbitova. V průběhu roku
bude ještě provedeno vnější odvodnění zdiva, které omezí vzlínání vlhkosti do obvodového zdiva.
Celkové náklady rekonstrukce činily 970 tis. Kč.
V příštím roce pak bude potřeba věnovat pozornost
i střeše, která si jen po dílčích opravách v minulosti
zaslouží větší investici.
Realizovanou rekonstrukcí město získalo vkusné
a důstojné prostory pro konání smutečních obřadů.
(J. Kolář)

Podpořte Krásnou Lípu
Letos se na webových stránkách Informačního
portálu CZ REGION koná již třetí ročník soutěže
„O nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2011“.
Podpořte tedy opět své město a hlasujte v anketě
o nejkrásnější město/obec na http://www. czregion.cz/krasna-lipa. V loňském roce, díky vašim
hlasům, Krásná Lípa skončila na druhém místě
s 56 991 hlasy.
Na stejné webové adrese najdete informace o soutěži i její pravidla a stejně jako v loňském roce
na hlasující čekají hodnotné ceny - každý měsíc
bude jeden výherce z registrovaných hlasujících
vylosován. Soutěž bude ukončena 31. října 2011.
Krásná Lípa je zatím na 7. místě se 752 hlasy.

Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme - VŠ sociálního pracovníka/pracovnici
pro odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby.
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do na adresu Kostka Krásná Lípa, p. o.,
Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa nebo
na kostka@krasnalipa.cz
Požadujeme:
- ukončené vysokoškolské vzdělání, splňující
kvalifikační požadavky zákona 108/2006 Sb.,
- trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost,
- znalost standardů kvality a výkaznictví v sociálních službách,
- organizační schopnosti, schopnost vedení
týmu,
- zkušenost s přímou prací s uživateli,
- znalost práce v prostředí MS Office,
- komunikační dovednosti,
- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup.
Nabízíme:
- možnost podílet se na zavádění nové sociální
služby,
- možnost dalšího vzdělávání,
- nástup možný od 1. 7. 2011,
- dobré platové ohodnocení.
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Oznámení výluky
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. uzavře
nepřetržitě do 11. 6. 2011 do 15:45 hod. trať mezi
stanicemi Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí Česká Kamenice (Jedlová). Trať bude kvůli výluce
zcela neprůjezdná. Z tohoto důvodu nahradí ČD,
a.s. všechny vlaky jedoucí v době výluky v úseku
Děčín - Česká Kamenice - Rumburk autobusovou
dopravou.
Dne 11.6. od 15:45 hod. do 24:00 hod. pokračuje
výluka v úseku Česká Kamenice – Jedlová. I tyto
vlaky budou nahrazeny autobusovou dopravou
v úseku Česká Kamenice – Rumburk.
Od 12.6 do 30.6. do 18:00 hod. navazuje nepřetržitá výluka na trati Česká Kamenice – Mlýny. Po tuto
dobu nahradí ČD všechny vlaky v tomto úseku autobusovou dopravou.
Náhradní autobusová doprava bude organizována
podle výlukového jízdního řádu, který si můžete
stáhnout na www.krasnalipa.cz.
(r)

Výlet do Dětenic
Dětenice v poslední době proslavila středověká
krčma, kde se jí rukama jídlo připravované na otevřeném ohni, v krčmě tančí tanečnice, hraje muzika, své umění předvádí kejklíří nebo fakír. Středověká krčma byla hlavním, ne však jediným cílem
cesty padasáti výletníků z Krásné Lípy a okolí.
První zastávkou na cestě do Dětenic byla věž
na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, obsazená strašidly. Z čtyřicet metrů vysoké věže jsme
dohlédli nejen na hrad, ale i na vzdálenější místa
jako Bezděz, Ralsko, Ještěd nebo vrcholky Krkonoš.
Protože na náměstí pod námi probíhal hudební
festival, vydali jsme se rovnou k baroknímu zámku do Dětenic, který vlastní Ondráčkovi. Navštívili
jsme také zámecký pivovar, kde se vaří pivo podle
receptur z 18. století a pivovarské muzeum.
Pak už jsme napjatě směřovali ke středověké krčmě, kde jsme se dobře najedli. Život ve středověké
krčmě, kde jsme se na nějaký čas ocitli, je odlišný
od našeho současného života. Proto také nikoho
z nás poněkud drsná mluva obsluhy neurážela, spíše příjemně pobavila.
(Marcela Jansová, Kostka Krásná Lípa, p. o.)

První festival romské kultury Savore
V sobotu 28.5.2011 v Hotelu Beseda v Krásné Lípě
pořádalo Sdružení Čačipen první Festival Romské
kultury Savore. Celkem se přihlásilo 18 tanečních
a hudebních souborů z Ústeckého a Libereckého
kraje. Na 4. místě se umístil Taneční soubor Amare Čave Krásná Lípa, 3. místo obsadilo Somnakune
Čhave z Ústí nad Labem, na 2. místě se umístil Lípakhere Čhaja Česká Lípa a 1. místo si zaslouženě
vybojovali Sam Roma Sam z Chánova. V kategorii
hudebních souborů se na 3.místě umístili Štar Čave
Chřibská, 2.místo vybojovali Gipsy Daniel Krásná
Lípa a 1.místo získali Cinaven Česká Lípa. Poděkování patří Nadaci Vodafone Česká Republika, která
se na této akci finančně podílela.
(Robert Ferenc předseda o.s. Čačipen)

Beruškový den dětí
Další páteční dopoledne bylo v mateřském centru
Beruška veselo. Slavili jsme Den dětí. Děti závodily
na motorkách, házely míčkem na cíl, prolézaly tunelem a obručemi, nafukovaly balónky a nakonec
se nechaly odměnit sladkostmi a bublifukem, který
na místě ihned vyzkoušely. Bylo to bezva dopoledne, které si užily děti i dospěláci.
(Lada Hrnečková a Dáša Hadravová)

KLUB AmOS – Ambulantní odlehčovací
služba v domě s pečovatelskou službou
otevírací doba 8:00 - 12:00
PROGRAM NA ČERVEN
15.6. Nástěnná dekorace II.
22.6. Turnaj ve společenských hrách.
29.6. Posezení v Doubici ve Staré hospodě.
Změna programu vyhrazena.

Stomatologická pohotovost
11. – 12. 6. 2011

Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
MUDr. Lisachenko Vladyslav

J. Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588

18. – 19. 6. 2011

MUDr. Šetek Vladislav

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

25. - 26. 6. 2011

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Den dětí oslavili diskotékou
Diskotékou oslavili Den dětí v T-klubu. Na diskotéce se nejen tančilo, ale také se soutěžilo o sladké
odměny. Akce se zúčastnily děti z klubu Včelka,
Amari klubu a také z T-klubu.
(r)
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Koncert dětských
populárních písní
Základní umělecká škola Rumburk a město Krásná
Lípa vás zvou na koncert dětských populárních písní, který se koná v pátek 10. června 2011 od 18:00
hodin v kině Krásná Lípa. Účinkují žáci pěvecké třídy ZUŠ Rumburk.

Za keramikou
do Českého Švýcarska

Fotografie českých a moravských synagog jsou
v Loretě
Až do července je v rumburské Loretě k vidění
výstava České a moravské synagogy. Fotografická dokumentační výstava s českými, anglickými
a německými doprovodnými texty přibližuje čtyřiadvacet synagog na území České republiky. Téměř tři desítky výstavních panelů byly připraveny
ve spolupráci Českých center a Židovského muzea
v Praze. V rumburské Loretě je výstava fotografií
přístupná od 1. 6. do 9. 7. 2011, od úterý do soboty
mezi 10.00-17.00 hod. Pořádá ji Římskokatolická
farnost – děkanství Rumburk. Vstupné je 30 a 15 Kč.

Mše propojí rockovou
i vážnou hudbu

Hudba spojuje sousedy
Starostové „Pětiměstí“ Šluknov, Jiříkov, Oppach,
Neusalza-Spremberg a Sohland
Vás zvou v neděli 12. června od 14:00 na kopec Jitrovník (Pytlák) v Království. Odpoledne zpříjemní
kapela PELETON.

Strašidla na půdě
šluknovského zámku
Město Šluknov Vás srdečně zve na originální a jedinečnou výstavní expozici. Na zámecké půdě plné
strašidel se mohou bát děti i dospěláci. Školy a větší skupiny bude provázet
Bílá paní Šluknovského zámku, poslední den výstavy – v sobotu 25. června 2011 v době od 13 do 19
hodin budou v rámci Zámeckých slavností na zámecké půdě také strašit oživlá strašidla, na děti
čekají strašidelná vyprávění, soutěže i malování
na obličej.
Strašidla jsou na půdě Šluknovského zámku až
do soboty 25. června denně, včetně víkendů,
od 9 do 17 hod.

Ve dnech 18. 6. – 19. 6. 2011 si můžete pod vedením Josefa Vraje vyrobit originální keramiku.
Program:
Sobota 9:00 – 13:00 hod. výroba šperkovnice ze šamotové hmoty přírodního vzhledu.
Odpoledne výlet do Národního parku České Švýcarsko
Neděle 9:00 – 13:00 hod. výroba kameninového
hrnku s patinovaným povrchem, zdobeného rytím
jedinečných vzorů a malováním speciálními engobami. Výrobek bude vypálen při vysoké teplotě
1230°C. Odpoledne exkurze do Domu Českého
Švýcarska
Cena kurzu 600,- Kč/os - zahrnuje materiál, výpal,
nápoje, vstupné
Přihlášky zasílejte na: e-mail: kc@krasnalipa.cz, tel:
+420 412 354 842, http://kostka.krasnalipa.cz

Zájezd na Slavnosti piva
do německého Eibau
Město Krásná Lípa pořádá v neděli 26.června 2011
zájezd na Slavnosti piva v Eibau. Odjezd autobusu v 8:30 h. z autobusové zastávky, návrat zhruba
ve 14:00 hod. odpoledne, poplatek 50,- Kč. Přihlášky u Jany Drobečkové na městském úřadě, tel.:
412 354 829.

Dva národní parky
- jedna krajina

Město Šluknov pořádá ve dnech 24.-25. června
v zámeckém parku Zámecké slavnosti aneb návrat
do 30. let...Oficiální zahájení slavností se uskuteční
v pátek 24. 6. v 18:00 na šluknovském náměstí. Sobotní program v 9:30 zahájí loutkové divadlo pro
děti. Ve 20:00 vystoupí Dalibor Janda a o hodinu
později pak YoYo Band. Slavnosti ve 22:40 zakončí
velká mystická ohnivá show Apokalypsa se závěrečným ohňostrojem.

V neděli 12. června v 10:00 se v informačním centru v Srbské Kamenici uskuteční vernisáž výstavy,
která vás seznámí s unikátní přírodou i s bohatou
kulturní historií Českosaského Švýcarska. Českosaské Švýcarsko je krajinou, jejíž krása a přírodovědná hodnota došla uznání na sklonku 20. století
v podobě vyhlášení národních parků Saské a České
Švýcarsko. Jejich území odnepaměti tvořilo a tvoří
jednotný přírodní celek, opravdový přeshraniční
národní park Českosaské Švýcarsko. Přijďte se podívat, jak společně chráníme unikátní přírodu a pečujeme o cenné kulturní dědictví na území obou
národních parků.
Vernisáž pořádá Správa NP České Švýcarsko ve spolupráci s obcí Srbská Kamenice za podpory Ministerstva životního prostředí v rámci Dne Ministerstva životního prostředí „Žijme s přírodou“. Výstava
bude k vidění až do 31. července letošního roku.

Mikrokosmos
v Kyjovském údolí

Motoristický den
ve Šluknově

Exkurze s Václavem Sojkou
do okolí Vysoké Lípy

Přijměte pozvání Správy NP České Švýcarsko na výlet do tajemného světa brouků, motýlů a další hmyzí drobotiny. Místo a čas srazu: Kyjov - restaurace
Na fakultě, sobota 11. června v 10.00. Trasa: Kyjov
- Kyjovské údolí – Kyjov. S sebou: kvalitní obuv, oblečení do terénu
Bližší informace:
Ing. Miloš Trýzna - m.tryzna@npcs.cz.

V sobotu 18. června od 10:00 se ve Šluknově na autokrosovém závodišti uskuteční Motoristický den.
Připraveny jsou ukázky vojenské, hasičské a sportovní techniky, projížďky po trati v závodním voze,
ukázky činnosti hasičů – vyproštění vozu a ukázka zdravotnického zásahu, ukázka zásahu hasičů
u hořícího vozu, ukázky motokrosové techniky,
jízdy na čtyřkolkách.

V sobotu 25. června mezi 10:00 až 14:00 se můžete
vydat na vlastivědnou vycházku do přírody s výhledy do krajiny na téma geologie, historie krajiny,
botanika a zoologie v doprovodu znalce, milovníka
krajiny Českého Švýcarska a zaměstnance Správy
NP pana Václava Sojky.
Místo srazu: Vysoká Lípa - hotel Lípa, čas srazu:
10:00, trasa: Vysoká Lípa a okolí.

Výjimečný hudební i duchovní zážitek nabídne
koncertní provedení mše Boží milosrdenství. Skladba kombinující moderní rockovou muziku s vážnou
hudbou zazní v sobotu 18. 6. 2011 od 17:00 hod.
v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Skladba pochází
z pera Patrika Englera. Pod jeho taktovkou vystoupí dva sbory a na devadesát účinkujících z celého
Šluknovska. Nejmladším zpěvákům je deset let.
Texty na základě knihy sestry Faustyny upravil
P. Engler. Koncertní provedení mše pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Vstupné je
dobrovolné.

Zámecké slavnosti
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USNESENÍ
z 11. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25.05.2011
I. Hlavní program
Plnění úkolů z 10. RM
Usnesení RM č. 11 - 01
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 10.
RM.
Situace v obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko
Usnesení RM č. 11 - 02
RM bere na vědomí informace starosty města
o situaci v České Švýcarsko o. p. s.
RM ukládá starostovi města, aby ve spolupráci
s radním Ústeckého kraje Ing. Petrem Jakubcem dohodli podmínky přistoupení Ústeckého
kraje jako 4. zakladatele a podmínky financování
provozu o. p. s. České Švýcarsko.
Převod pečovatelské služby pod příspěvkovou organizaci Kostka
Usnesení RM č. 11 - 03
RM doporučuje ZM neschválit převod výkonu
pečovatelské služby registrované na město
Krásná Lípa pod příspěvkovou organizaci města
KOSTKA Krásná Lípa.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 11 - 04
RM vyhlašuje záměr města prodat pozemky:
p. p. č. 1962/11 o výměře 758 m2, k. ú. Krásná
Lípa;
p. p. č. 48/8 o výměře 750 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 44 o výměře 318 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 355/3 o výměře 796 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 355/1 o výměře 781 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 355/4 o výměře 136 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 642/4 část o výměře cca 200 m2, k. ú.
Vlčí Hora;
p. p. č. 602/1 část o výměře 200 m2, k. ú. Vlčí
Hora;
st. p. č. 452/3 část o výměře cca 70 m2, k. ú.
Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 2761/1, 2761/2 a st. p. č.
1442/1, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 11 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
2761/1 o výměře 61 m2, části p. p. č. 2761/2
o výměře 18 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady a st. p. č. 1442/1 o výměře
14 m2, k. ú. Krásná Lípa Josefu Trnkovi, Krásná
Lípa, Jugoslávská 13 za cenu 1 395 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Pronájem pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 11 - 06
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 1297 část o výměře 400 m2, k. ú. Krásná
Lípa;
p. p. č. 1314/1 část o výměře 130 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 555/1, k. ú. Krásná
Lípa
Usnesení RM č. 11 - 07
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 555/1
o výměře 101 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Blance Hnutové, Krásná Lípa,
Varnsdorfská 22, za podmínky úhrady dluhu vůči
městu.
Vyjádření k pozemkům
Usnesení RM č. 11 - 08
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1335, k. ú.
Krásná Lípa z hlediska ÚP pro potřeby PF ČR.
Vrácení kauce
Usnesení RM č. 11 - 09
RM doporučuje ZM neschválit žádost Ladislava
a Yvetty Hájkových o vrácení kauce 30 000 Kč
a doporučuje ZM trvat na podmínkách usnesení
ZM č. 18-17/2005 ze dne 1. 12. 2005.

Řízení o námitce: p. p. č. 582, 580/4, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 11 - 10
RM se seznámilo s oznámením Katastrálního
pracoviště v Rumburku o námitce k zákresu hranic p. p. č. 582 a 580/4, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
a nesouhlasí s návrhem p. Otipky z důvodu, že
nemovitosti obslužné z předmětné komunikace
p. č. 582, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy mají přístup
zajištěn.
Byty - pronájem - byt č. 1, Krásná Lípa, Mánesova 294/24
Usnesení RM č. 11 - 11
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Krásná Lípa,
Mánesova 294/24 panu Karlu Hejdukovi bytem
Krásná Lípa, Varnsdorfská 233/8 na dobu určitou do 31. 12. 2011. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 14, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 11 - 12
RM schvaluje pronájem bytu č. 14, Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6 panu Mojmíru Králíkovi, bytem Krásná Lípa, Krásný Buk 54 na dobu určitou
do 31. 8. 2011. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 15, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 11 - 13
RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6 panu Janu Froňkovi, bytem
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 8. 2011. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 32, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 11 - 14
RM schvaluje pronájem bytu č. 32, Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6 v tomto pořadí:
1. Chroustová Lenka, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1092/2a,
2. Dýslová Petra, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1092/2a,
3. Bydžovská Olga, bytem Rumburk, Královská
ul.,
na dobu určitou do 31. 12. 2011. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 7, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 11 - 15
RM schvaluje pronájem bytu č. 7, Krásná Lípa,
Nemocniční 1149/12a za podmínky uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
v pořadí:
1. Uxová Květoslava, bytem Krásná Lípa, Krásný Buk 54,
2. Štěrbová Miroslava, bytem Krásná Lípa, Pletařská 668/2,
3. Rychecká Anna, bytem Šluknov, Rumburská
669,
na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012
s automatickým prodloužením doby nájmu vždy
o jeden rok za podmínky bezdlužnosti za nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Veškeré
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy - byt č. 7, Krásná Lípa, Nemocniční
1149/12a
Usnesení RM č. 11 - 16
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č.
7, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a s Uxovou Květoslavou, Krásná Lípa, Krásný Buk 34
s účinností od 1. 7. 2011.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebyto-

vých prostor - Masarykova 1094/4
Usnesení RM č. 11 - 17
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č. 2011/22/19 - 35
uzavřené se společností České Švýcarsko, o.
p. s., Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10,
kterým se mění doba výpůjčky uvedená v odst.
IV. z doby určité do 30. 6. 2011 na dobu určitou
do 31. 12. 2011.
Žádost o povolení záboru
Usnesení RM č. 11 - 18
RM schvaluje Oblastnímu stavebnímu bytovému
družstvu Děčín, Jeronýmova 425/15 zábor části
pozemku p. p. č. 1307/1 v Nemocniční ulici č.
p. 1072/36 pro stavbu lešení za účelem opravy
bytového domu. Po vydání stavebního povolení, bude žádost OSBD Děčín doplněna o termín
záboru a vydány podmínky města Krásná Lípa.
Stavba hotelu na náměstí
Usnesení RM č. 11 - 19
RM ruší své usnesení č. 9 – 32 o poskytnutí
plochy pro zařízení staveniště firmě Herkul a.s.,
Rybná 682/14, Praha, z důvodu změny požadavku žadatele.
Stavba hotelu na náměstí
Usnesení RM č. 11 - 20
RM schvaluje žádost firmy Herkul a.s., Rybná
682/14, 110 01 Praha 1, o poskytnutí p. p. č.
223, k. ú. Krásná Lípa o výměře 650 m2 za účelem zařízení staveniště pro stavbu Lípa centrum
– soubor staveb na dobu od 1. 5. 2011 do 31.
10. 2011. Smluvní poplatek za zábor dle nabídky bude v plné výši uhrazen ke dni převzetí
staveniště. Plocha bude oplocena nebo ohrazena neprůhledným plotem ve výšce cca 2m
a nebude užívána ke skladování a manipulaci
volných prašných nebo nebezpečných materiálů. Po ukončení užívání bude pozemek uveden
do náležitého stavu.
III. Různé
Souhlas s dočasným záborem pozemků
města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 11 - 21
RM souhlasí s dočasným záborem částí pozemků p. p. č. 373, 1133/15 a 1133/19, vše k. ú.
Krásný Buk, pro umožnění opravy mostu č. 265012 v rámci rekonstrukce silnice II/265 - Krásná
Lípa - Velký Šenov na základě žádosti Ústeckého kraje v zastoupení AZ Consult, spol. s r. o.
Odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 11 - 22
RM ruší usnesení RM č. 45-15 ze dne 5. 2. 2009
o projednání odkoupení p. p. č. 1323/2, k. ú.
Krásná Lípa z důvodu nezájmu vlastníka uvedeného pozemku.
Žádost o užívání veřejného prostranství
Usnesení RM č. 11 - 23
RM souhlasí s užíváním části pozemku p. p. č.
3161, k. ú. Krásná Lípa, jako předzahrádky restaurace Penzion České Švýcarsko, dle standardních podmínek města Krásná Lípa, pro užívání veřejného prostranství.
Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 11 - 24
RM nemá připomínky k vydání nového povolení
k vypouštění odpadních vod z ČOV v Krásném
Buku do toku Křinice, o které požádá provozovatel čističky SčVK a.s., IČ 49099451, Přítkovská
1689, 41550 Teplice.
Smlouva o realizaci přeložky distribučního
zařízení
Usnesení RM č. 11 - 25
RM schvaluje smlouvu s firmou ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na realizaci přeložky vrchního vedení v ulici
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Školní - zrušení konzole vrchního vedení na budově školní jídelny.
Stavba hotelu na náměstí
Usnesení RM č. 11 - 26
RM doporučuje ZM schválit napojení osvětlení
veřejného prostranství vnitrobloku stavby Lípa
centrum – soubor staveb (veřejné pěší komunikace a komunikační napojení na ul. Pražská) vč.
osvětlení severního průčelí objektu A a vjezdu
do podzemních garáží na stávající rozvod VO
města za podmínek, uvedených v příloze.
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dle předloženého návrhu.
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 11 - 35
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem Ivanem Jaklem za měsíc duben
2011, dle předloženého návrhu.
IV. Informace
Informace

RM dále projednala tyto informace:
- rezignace na funkci místostarostky,
- zrušení či výrazné snížení příspěvku státu
na financování drážní osobní dopravy,
- návštěvnost městské knihovny a internetu
v Krásné Lípě,
- zápis z 5. schůzky finančního výboru ze dne
18. 5. 2011.
Jiří Podhorský
Jan Kolář

Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 2, Krásná
Lípa, Rumburská 977/5
Usnesení RM č. 11 - 27
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 2,
Krásná Lípa, Rumburská 977/5. Byt II. kategorie
o velikosti 2 + 1 (cca 90 m2, sazba 22,82 Kč/
m2). Kauce 4 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky
Usnesení RM č. 11 - 28
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky městských bytů dle předloženého návrhu.
Byt v domě s pečovatelskou službou Nemocniční 1148/12
Usnesení RM č. 11 - 29
RM schvaluje pronájem bytu č. 11 v domě s pečovatelskou službou Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Vrbický František, Vrbická Eva, Malátova
1098/20, Krásná Lípa;
2. Roubíčková Zdenka, Nemocniční 1065/32,
Krásná Lípa;
3. Bečvářová Voršila, Křinické nám. 11, Krásná
Lípa;
4. Ludmila Hrubešová, Křinické nám. 13/15,
Krásná Lípa;
5. Sabo Jan, Sabová Anna, Vančurova 52/4,
Krásná Lípa;
6. Koubská Vilma, Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa.
Darovací smlouva na vzduchový dýchací
a kyslíkový křísící přístroj
Usnesení RM č. 11 - 30
RM schvaluje návrh Darovací smlouvy č.
2011/49/11 - 214 a pověřuje starostu Jana Koláře k podpisu smlouvy s dárcem - MLÉKÁRNA
VARNSDORF spol.s r.o., se sídlem 5.května
2467, 407 47 Varnsdorf.
ASEKOL s. r. o. změna přílohy č. 3 a 4 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení RM č. 11 - 31
RM schvaluje dodatek č. 3 a 4 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou se společností ASEKOL s. r. o., se sídlem
v Praze 4, Československého exilu 2062/8.
Prevence kriminality 2011 - realizace
Usnesení RM č. 11 - 32
RM schvaluje realizaci preventivního programu
Prevence kriminality Krásná Lípa 2011 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
v Programu Prevence kriminality v Ústeckém
kraji 2011 na projekt Prevence kriminality Krásná Lípa mezi městem Krásná Lípa a Ústeckým
krajem.
Schválení oddávajících
Usnesení RM č. 11 - 33
RM stanovuje člena ZM Ing. Zbyňka Linharta
a Jaroslava Stibora k užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky při
občanských obřadech na celé volební období
2010 - 2014.
Program kina a plán akcí v KD na červen 2011
Usnesení RM č. 11 - 34
RM bere na vědomí program kina a plány akcí
v KD – na červen 2011

Agentura pro sociální začleňování doporučuje obcím
na Šluknovsku zavést systém prostupného bydlení
Vyzkoušejte
koušejte rozdělit bytový fond na několik stupňů
– od nocleháren přes ubytovny až po byty s krátkodobými nebo dlouhodobými nájmy - a nechte
nájemníky za dodržování dohodnutých pravidel
a spolupráce se sociálními pracovníky stoupat
tímto systémem vzhůru a získávat kompetence
k dlouhodobému udržení získaného bydlení. Tak
by se daly ve zkratce shrnout závěry studie, kterou
nechala vypracovat vládní Agentura pro sociální
začleňování v romských lokalitách pro čtyři obce
Šluknovska, které zajímalo, jak zajistit dlouhodobě
udržitelné bydlení lidem s trvale nízkými příjmy.
Na žádost obcí proto zadala Agentura pro sociální
začleňování dvěma odborníkům z Univerzity Karlovy v Praze vypracovat studii, která měla vyhodnotit
místní situaci v oblasti bydlení a zjistit potřebnou
kapacitu ubytovacích zařízení ve čtyřech vybraných
městech – Šluknovu, Rumburku, Varnsdorfu a Krásné Lípě.
Studie, která se kromě informací o trhu s byty, vě-

nuje i problematice sociálně vyloučených lokalit
loka
a problematice sociálních dávek, došla k jednoznačnému závěru: doporučuje všem čtyřem městům zavést takzvaný systém prostupného bydlení.
Podpora bydlení je jednou z oblastí, které se věnuje strategický plán sociálního začleňování, který
sestavili členové lokálního partnerství Šluknovsko
zřízeného v regionu vládní Agenturou pro sociální
začleňování. Jsou v něm zastoupeni zástupci obcí
a měst z regionu, ale i zástupci škol, úřadů práce,
policie a neziskových organizací, které v místě pracují s obyvateli sociálně vyloučených lokalit.
Autory „Studie dostupnosti krizového a nájemního
bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel v obcích Šluknov, Rumburk, Varnsdorf a Krásná Lípa“
jsou RNDr. Jakub Novák, Ph.D. a RNDr. Jana Tmelová, Ph.D. z Univerzity Karlovy v Praze. Celá studie je
ke stažení na adrese www.socialni-zaclenovani.cz
(Martina Vajdová,
Agentura pro sociální začleňování)
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Svatojánské slavnosti bylin
ve Vlčí Hoře 2011
O víkendu 24.-26. června 2011 ožije areál centra
aromaterapie Nobilis Tilia Svatojánskými slavnostmi. Srdečně vás zveme na tuto tradiční akci, která
je každý rok neměnná svou jedinečnou pohodovou atmosférou a každý rok jiná díky bohatému
programu. Páteční večer zahajujeme slavnosti
posvěcením svatojánského věnce a poutavou
přednáškou o významu svátku Sv. Jana. Náladu
večera prostoupí výjimečný koncert Oheň a Voda.
Sobota je plná lákadel, a to pozváním na přednášky, koncerty rozličných žánrů, divadla pro malé
i větší. Můžete se také zúčastnit několika workshopů, hlubokým osobním zážitkem může být např.
rituál potní chýše, naopak společným zážitkem
bubenický workshop, atd. Dbáme na to, aby tržiště bylo nejen pestré svou nabídkou, ale aby u nás
nabízeli své produkty přímo výrobci. Sobotní den
je mezinárodně významný jako Globální Den Tance
pro Vodu, vodnímu živlu bude věnována výstava
a modlitba pro vodu v místí kapli Panny Marie Karmelské. V 19 hodin rozkvete, roztančí a rozezpívá
celou louku svým originálním stylem zpěvačka Iva
Bittová, následuje jízda ExT band a jejich reggae,
půlnoční rituál, oheň… Neděle bude odpočinková
bez programu, můžeme společně posnídat na louce, povídat si, užívat si vzájemné setkání.
Do Vlčí Hory se sjíždějí lidé z různých koutů naší
země, kteří mají blízký vztah k přírodě, letošní
slavnosti více než kdy jindy ctí také pravidla „eko
festivalu“, počínaje tříděním odpadů, přístupem
k výběru nabízených výrobků a jídel, používáním
ekologických mycích prostředků, prezentací obnovitelných zdrojů energie, propagací zdravého
životního stylu. V areálu je možné na vyznačených
místech postavit vlastní stan a přenocovat.
Přijďte prožít, oslavit, odpočinout si, naučit se a sdílet. Podrobný program najdete na: www.nobilis.cz/
os
Za Nobilis Tilia o.s. Irena Kubicová

Červen v Domečku
Na Kopečku v Rumburku
Festiválek malého umění
Ve dnech 10.-11.6. se koná Festiválek
malého umění, který v pátek v 19:00 hrou
na vaarhany, violoncello, housle a flétnu
zahájí Instrumentalkreis Löbau a Milan
Hrabal , který bude číst z existujících i neexistujících knížek. Kulturní program bude
pokračovat i v sobotu po celý den.
Setkání s nakladatelkou Marií Noe
Ve středu 15.6 od 19:00 se uskuteční setkání s Marií Noe, známou především jako
majitelkou nakladatelství One Woman
Press, které vede již čtrnáct let. V posledních dnech se veřejnosti představila
jako autorka publikace Dobré věci nejsou špatné, či Knihy zdravějšího vaření
a pečení. Jak se stane, že vydavatelka
překladové literární beletrie, feministických a genderových esejů, průvodců k porodu, nebo knih o aromaterapii, napíše
knihu o vaření?
Peruánský hudebně kulturní večer
Ve středu 22.6. od 19:00 se tentokrát
Domeček rozrezonuje originální peruánskou hudbou Ande. Večerem nás
provede Raul, rodák a muzikant z Peru.
Prostřednictvím hudebních nástrojů si
budeme povídat o zemi, kultuře a možná
i něco víc,... třeba oslavíme indiánský Nový
rok.
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T-Klub v červnu
Krásnolipský Teenager klub chystá na červen opět
několik zajímavých akcí. Každou středu v měsíci se
uskuteční sportovní turnaj – v basketbalu, stolním
tenisu i fotbálku. Středa 22. bude věnována městské hře – předehře příměstského táboru. 19. 6. se
vypravíme do Vysoké Lípy a navštívíme pozůstatky
Dolského mlýna, kde se natáčela řada krásných českých pohádek. Ve čtvrtek 23. června promítneme
film Já, moje rodina a Woody Allen, který zdarma
zapůjčí pořadatelé festivalu Jeden svět. Promítání
bude veřejné, bez poplatku. Všichni zájemci jsou
zváni. Bližší informace naleznete na webu kostka.
krasnalipa.cz, nebo na Facebooku - T-Klub Krásná
Lípa.

FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co
naši předci fotografovali?
Po celý letošní rok vám budeme přinášet historické
fotografie města, jeho objektů, ulic a zákoutí a vaším úkolem je srovnat fotografii se současným místem a určit, co naši předci fotografovali.
Nový je i způsob odměňování. Pro úspěšné řešitele
je připravena zajímavá cena, kterou ale obdrží až
po pěti správných odpovědích. Ty opět eviduje
Milan Sudek na adrese milansudek@seznam.cz,
kam mu také jednotlivá řešení zasílejte. V okamžiku, že pošlete pátou správnou odpověď, budou
úspěšní řešitelé vyzváni k převzetí ceny. V případě,
že soutěží členové jedné rodiny, jsou bráni jako
jeden soutěžící. Na konci roku opět vyhodnotíme
nejúspěšnější a nejaktivnější účastníky soutěže.
Odpovídejte do deseti dnů po vydání příslušného
čísla Vikýře. Pro odměnu si již přišlo 21 soutěžících,
z celkového počtu 29 účastníků. Tentokrát si pro
odměnu mohou přijít: Štěpán Uhlík, Jiřina Malinová, Jiřina Chroustovská, Klárka Procházková, Igor
Knapp, Zdena Churáčková, Jan Churáček a někdo
z rodiny Heenů.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 402: Jedná se
o dům na bývalé Bahnhofstraβe, později Leninově
ulici, s nájemnými byty. V minulem století zde byl
i poštovní úřad. Dnes má v přízemí domu lékařskou
ordinaci MUDr. Rezková.
O který dům na naší fotografii se jedná nyní?

Pohádková galerie
řemesel v Jiřetíně pod
Jedlovou
Pohádková galerie Vás zve na novou
výstavu vyřezávaných obrazů a loutek,
pohádkových bytostí, čertíků a jiných.
Vystavená díla ztvárnil Ing. arch. Vladimír
Cejnar. V galerii je také k vidění tvůrčí
a řemeslná tvorba lidí zdejšího okolí.
Od června je v galerii otevřeno každý
víkend od 9:30 do 17:00 hodin, v týdnu
(st, čt, pá) od 13:00 do 17:00, nebo na objednávku. Každou neděli od 13:00 je
připravena ukázka řemeslné nebo výtvarné práce.
Program na nedělní odpoledne:
12.6. Drátování hliněných nádob.
19.6. Výroba dárkových krabiček.
26.6. Výroba maňásků.

Program kina
ČERVEN 2011
pondČlí 13.6.
od 18:00 hod.

ZDROJOVÝ KÓD

Vstupné 60,- Kþ

PĜíbČh vojáka, který se probudí v tČle neznámého muže a zjistí, že se
právČ zapojil do nároþné mise, ve které musí najít útoþníka, který má na
svČdomí výbuch chicagského pĜímČstského vlaku. 93 min. Mládeži
pĜístupno.
úterý 14.6.
od 18:00 hod.

REKVALIFIKACE

Vstupné 60,- Kþ

Film Rekvalifikace mapuje situaci þlovČka, který svým vČkem pĜesáhl
padesátku, pĜišel ne vlastní vinou o práci a nyní ji hledá. Je to film plný
absurdit, paradoxĤ a humoru. 80 min. Mládeži pĜístupno.
úterý 28.6.
od 18:00 hod.

CZECH MADE MAN

Vstupné 60,- Kþ

PĜíbČh sleduje jednu neþítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny
alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají
normy, konvence, pravidla. 85 min. Mládeži nepĜístupno.
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Katka si vyzpívala finále
Vítězka oblastního kola pěvecké soutěže Zpěváček, krásnolipská Katka Doležalová, slavila úspěch
i v celostátním kole ve Velkých Losinách, kde se
probojovala do finále mezi dvacet nejlepších zpěváčků z celé České republiky. Katka navštěvovala
folklorní soubor Křiničánek, soubor Dykytu a zpěvu ji učila i Klára Brabníková. Úspěch ve Velkých Losinách je tak i úspěchem krásnolipského folkloru.
Poděkování patří i rodině Katky, která ji vždy podporovala.
(Naďa Semelková)
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Mladí Indiáni
se v přírodě vyznají
Les na Vápenném vrchu v Krásné Lípě zaplnila zhruba stovka mladých Indiánů, kteří přijeli

na severočeské regionální kolo soutěže zaměřené na ochranu přírody a památek, přírodovědné
znalosti a tábornické a turistické dovednosti. Soutěžící
na tří a pětikilometrové trati
prokazovali znalosti ze zoologie, botaniky, geologie,
či ochrany přírody, ale také
byli zkoušeni z topografických a ochranářských značek, dovedností v uzlování,
stavění stanu, ohniště, plížili
se, házeli oštěpem, či stříleli z luku. Letos se soutěže
zúčastnilo šedesát dvoučlenných hlídek z Ústeckého
a Libereckého kraje, mezi nimiž se neztratili ani zástupci
krásnolipské základní školy.
V kategorii nejmladších dívek
se na druhém místě umístily Natálie Klitschová a Kája
Pavlíková z oddílu Ranger.
(vik)

Stolní hra o Českém
Švýcarsku slaví úspěchy

Prevence kriminality
v Krásné Lípě
Město Krásná Lípa bylo v letošním roce stejně jako
vloni podpořeno z Programu Prevence kriminality
v Ústeckém kraji. T-Klub v červenci uspořádá zážitkový víkend – pobytovou akci pro dospívající
mládež s prvky zážitkové pedagogiky a na týden
od 18. do 24. července chystáme příměstský tábor
pro 20 dětí. Účastníci prožijí nevšední prázdninový
týden plný sportování, výprav do nejbližšího okolí
Krásné Lípy a dalších aktivit.
(Jakub Rattay)

Mostek podél Vlčího
potoka se opravuje
Do opravy mostku a povrchu cesty podél Vlčího
potoka v úseku mezi Turistickým mostem a Brtníky
se pustila Správa Národního parku České Švýcarsko. Práce na cestě, která je zároveň cyklotrasou
známou pod číslem 3033, budou dokončeny nejpozději do začátku prázdnin. Pro návštěvníky cesta
zůstává průchodná, musí však počítat s omezeními. Povrch cesty a základy mostku podemlela voda
během loňských srpnových povodní. Do opravy
správa parku investuje z vlastního rozpočtu zhruba
200 tisíc korun.
(Tomáš Salov, tiskový mluvčí)

Za Tajemstvím Českého Švýcarska je název zcela nové
společenské stolní hry, která
krátce po svém vydání získala ocenění na prestižní národní soutěži propagačních
materiálů Czechtourpropag
2011.
Do soutěže se přihlásilo přes
90 souborů tiskovin a odborná porota tentokrát vybírala
zajímavé materiály tematicky zaměřené na rodinu s dětmi. Kolekce tiskovin spolu se
stolní hrou z Českého Švýcarska určená rodičům i dětem
byla oceněna zvláštní cenou
poroty také za nápadité využití hry vyvolávající zájem
o cestování do propagované
oblasti. Hra je určena jak malým tak velkým se zájmem
o poznávání krásné krajiny národního parku. Hráči
se během hry dozvědí spoustu informací o přírodě, fauně a flóře, ale i o tajuplných místech a jiných
zajímavostech. Své síly si zde mohou změřit 2- 4
hráči, kteří se vydávají na 4 různé cesty krajinou
od Krásné Lípy až po Hřensko a cestou musí překonávat řadu úkolů, překážek i kvízů. Vyhrává ten,
který první dorazí do cíle. Hra může inspirovat jak
k návštěvě tohoto jedinečného regionu, na druhou
stranu se může naopak stát i aktivním suvenýrem,
který si návštěvníci z Českého Švýcarska přivezou
z dovolené sebou domů a při hře si pak vybavují

své zážitky, které na daných místech osobně prožili.
Hru si bude možné zakoupit na informačních střediscích Národního parku České Švýcarsko.
„Část z oceněných tiskovin pexeso, sada pohlednic a stolní desková hra byly součástí realizované
Marketingové kampaně spolufinancované v rámci
projektu Marketing cestovního ruchu v Českém
Švýcarsku, podpořeného z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.“
Více o soutěži: http://www.czechtourism.cz/czechtourpropag-2011/aktuality-2/
(Klára Mrkusová, manažerka komunikace)
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„Dny lesa“ 2011
- Projektové dny ekologické výchovy
Tak je tu zase jaro a s ním i aktivity spojené s přírodou a její ochranou. Naše škola již tradičně připravuje při této příležitosti pestrou paletu programů,
kterými si postupně projdou všichni žáci.
14. 5. se 8 hlídek zúčastnilo soutěže pořádané ČSOP
„Indiánská stezka“ a od 16. 5. do 20. 5. to vypuklo
naplno. Postupně žáci od 5. do 9. třídy sázeli pod
vedením lesníků jeřáb v lokalitě Kyjovských skal.
A věru se snažili, protože konečné číslo se zastavilo

těsně pod 5000 sazenic. I když se předpokládá, že
se některé stromky dospělosti nedožijí, přesto je
zde garantováno, že lesní zvěř a ptactvo zde bude
po dlouhá desetiletí nacházet dostatek potravy.
Zde patří dík především pracovníkovi NPČŠ Jakubovi Judovi, který celou tuto akci zorganizoval.
Pravidelnou součástí projektových dnů je i vyučování na Terénní základně ČSOP Krásný Buk. Zde se
vystřídaly 3. 4. 6. a 8. ročníky. Seznámili se díky paní
Peškové a externího pracovní-

ka Václava Hiekeho s mnoha novými zajímavými
informacemi např. od mravenců a po lesní patra.
Těmto naším dlouholetým a spolehlivým partnerům, kteří nám pomáhají bez nároku na odměnu využívám tyto stránky pro poděkování a opětovný
dík
Nedílnou součástí se též staly i pravidelné (a velmi
oblíbené) návštěvy manželů Dastychových a jejich
farmy. A opět stejná písnička, zadarmo, jen pro radost a dětský úsměv.Jejich pomoc při těchto dnech
je neocenitelná. Tito lidé velice poutavě a názorně
ukazují dětem v 1. a 2. ročnících, jak to vlastně
na takové farmě chodí, a věřte nevěřte, některé
děti toto prožívají poprvé v životě.
Jistě všichni víte, že v okolí Krásné Lípy vnikla před
sto lety a před několika lety byla obnovena Köglerova naučná stezka. Jelikož by na děti byla příliš
dlouhá, rozdělili jsme si ji na úseky, které od 3. do 9.
třídy postupně žáci absolvují a tak poznají své okolí
v jiných souvislostech a z jiného pohledu. Naším
cílem je žáky zaujmout, aby se na tato místa poté
vraceli v dospělosti se svými dětmi.
Letos se stala věc nevídaná – poprvé po 4 letech
nám vyšlo i počasí. Hned se všem naše putování
absolvovalo veseleji a tak si všichni přejeme, aby
tomu tak bylo i v příštím roce
(Miroslav Brabník – koordinátor EVVO)

„Palmovka“
Každý si pod slovem „Palmovka“ představí něco
jiného. V této budově, vůbec, v tomto areálu jsou
lidé, kteří chtějí žít také jako my ostatní, ale nemohou, protože jakýmkoli způsobem utrpěli nějaké
zranění, které jim neumožní být ve svém vlastním
domově. Nemusí to být jen zranění, ale třeba i jen
to , že jsou staří a nemají kde být. A právě my, třída IX.B jsme se s těmito lidmi setkali a mohli jsme
si s nimi popovídat, vidět jak vlastně žijí a hlavně
jsme viděli to, jak jsou šťastní i z maličkostí – z naší
návštěvy. Je o ně dobře postaráno a mají i své vlastní soukromí. Na některé žáky tato návštěva nijak
nezapůsobila, ale pro některé z nás to bylo něco, co
nám zcela změnilo své pocity. Je smutné vidět někoho, kdo je upoután na lůžko a ani nevnímá. Někoho, kde by chtěl mít život jako my, ale prostě to
nejde. V Palmovce i několika z nás ukáplo pár slziček, protože jsme si uvědomili, jaké to vlastně je být
bez rodiny. Nebylo moc příjemné se dívat na tyto
lidi, chtěli bychom jim pomoci, když vidíme jak se
smutně dívají a nebo se snaží usmívat, ale uvnitř je
to bolí. Ale nijak jim pomoci nedokážeme. Myslím,
že po této návštěvě bychom si měli vážit toho, co
vlastně máme, být za to šťastní, protože ONI by dali
cokoliv za to, aby mohli žít stejně jako my. Takhle
jako oni může dopadnout kdokoliv z nás. Nejen, že
jsme se nemuseli ten den učit ve škole, ale mohli
jsme vidět něco, co si myslím všem změní pocity.
Byla to super návštěva s přednáškou.
(Soňa Bartošová)

Přeshraniční region očima dětí - Za zvířátky do Natury
V rámci společného
česko-německého
projektu se MŠ Sluníčko opět setkala
s MŠ Großschönau,
a to 17. května. Náplní dne bylo poznávání a krmení
lesní zvěře v ekologickém středisku
Natura Rumburk.
Když se čeští a němečtí
kamarádi
přivítali,
všichni
usedli do autobusu
a rozjeli se směrem
k Rumburku. Po příjezdu na určené
místo nás majitelka
paní Marcela Sliwaková
přivítala
a uvedla nás do areálu, kde se mrňata
občerstvila a pak už
se šlo za čtyřnohými kamarády. Před vstupem do výběhů nás naše
průvodkyně poučila o bezpečnosti, udala nám
pravidla, která jsme museli respektovat. Každý odvážlivec mohl nakrmit lamy nakrájenou mrkví, roztomilé skotačivé kozičky suchým pečivem a prase
Ferda dostalo od každého z nás kousek šťavnatého
jablíčka. Poté nám byl představen býk, kravička
a telátko, kteří si - pouze přes plot- pochutnali také
na pamlsku. V další ohradě nás přivítala ovečka
s beránkem, kteří naše nejmenší vyhlíželi ve stoje
na zadních nožkách. Holky a kluci je také nakrmili
sladkou mrkví a ohmatali si jejich čerstvě ostříhanou vlnu. Na závěr exkurze za zvířátky se šlo do jelení obory. Ti největší odvážlivci vešli přímo mezi
stádo a při krmení suchým pečivem si ty méně plaché i pohladili. Nejvíce obdivu od nás všech sklidil
čerstvě narozený koloušek a mladé sametové paro-

ží jelenů, které vypadalo jako plyšová hračka. Nadšené děti se rozloučily se zvířátky, poděkovali jsme
paní majitelce, která se nám všem ochotně věnovala a odjeli jsme. Kam? Do školky ještě ne… Chtěli
jsme ještě ukázat německým kamarádům prostředí, ve kterém se lesní zvěř pohybuje. Cílovou stanicí
byl Dýmník. Živá zvířátka jsme však nepotkali, proto se všichni vyřádili na lanových průlezkách, provazových lávkách, houpačkách a „povozili“ na obrovských zvířatech vyřezaných ze dřeva.
Všichni, plni krásných dojmů a zážitků, jsme odjeli
do „Sluníčka“ na pozdní oběd. Na památku si každý německý kamarád od nás odvezl omalovánku
jelena. Tak skončilo další přátelské setkání těchto
dvou školek.
(Martina Kucerová, MŠ Sluníčko)
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KBC Krásná Lípa má zlatý Národní pohár
Za účasti závodníků z celé republiky se v Praze
konal Národní pohár v kickboxu. KBC Krásná Lípa
zde reprezentovalo sedm borců. Láďa Grundza vybojoval bronz ve váze do 42 kg, Marek Fuksa bronz
ve váze do 74 kg, Jiří Diviš stříbro ve váze do 89 kg
a ve váze do 84 kg vybojoval zlatý Národní pohár
a to byl teprve jeho druhý turnaj.
Je to obrovský úspěch vybojovat v tak velké konkurenci zlato, zvlášť když proti nám stojí borci z oddílů z velkých měst a z oddílů, kde jsou závodníci
motivováni a zajišťováni i finančně. Za každým
úspěchem na takovýchto turnajích se skrývá obrovský kus dřiny, odříkání a i nemalé finanční náklady. Jen startovné a pohonné hmoty na každý
turnaj stojí každého závodníka přibližně 1000,-Kč

(aby mohl vůbec nastoupit k zápasu). Zmiňuji se
o tom proto, že už jsem slyšel, že vyděláváme jako
kickboxeři peníze.
David Čech, Jan Török, Josef Vodák a Roman Forejt
na medaile nedosáhli, ale proti papírově silnějším
soupeřům podali dobré výkony a prokázali stále se
zlepšující výkonnost.
18. června se v Lovosicích koná Mistrovství České
republiky v kategoriích lowkick a lightcontact, tak
snad navážeme na tento obrovský úspěch a uspějeme tam.
Závěrem chci poděkovat všem závodníkům za příkladnou reprezentaci města Krásná Lípa a našeho
oddílu.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť. (MD)

Dobrý výsledek je stále ve hře
Dva zápasy před koncem, mimochodem oba hrajeme doma, nás ještě čeká Šluknov (9.6. - čtvrtek)
a Vilémov B ( 19.6.), k nám přijel jeden ze soupeřů,
se kterým jsme se měli “poprat” o 3. místo. Ale před
dnešním zápasem měl již 6 bodů náskok, takže cíle
byly ukázat, že dovedeme ještě něco uhrát po nevydařených zápasech.
Pro absenci základního pilíře (Honzy Kaipra), dále
Vlastíka Šmalcla, Kuby Vokouna, Tomáše Rýslera,
Adama Peška a Járy Svátka nastoupili tito hráči:
Alfery Tomáš, Kaštánek Petr, Mach Tomáš, Hroník
Filip, Zíma Matěj, Indrák Jára, Zatloukal Tomáš, Kurc
Robert a Bily Jakub. I přes absenci zkušenějších
hráčů se podařilo dostat družstvo Malšovic pod
tlak a vytěžili jsme z toho dvě branky. První, hned v
4. minutě, padl gól po rohu, kdy ve skrumáži před

brankou jako poslední dokopával do branky Tomáš
Mach. Chvíli poté jsme vedli útok na branku hostí,
kdy po kombinaci tří hráčů ten poslední zakončoval podél brankaře do brány. Přihrávkami se na tom
podíleli Kaštánek Petr, Alfery Tomáš a zakončovatel
Mach Tomáš. Kuriozní branku taky zaznamenal náš
brankař, který poslal dlouhý výkop a skákající míč
nikdo z hráčů nezkrotil a bohužel ani brankař, kterého míč přeskočil až do branky. Ještě jednu tutovku “spálil” Kaštánek Petr, kdy po ideální přihrávce
od Tomáše Alferyho, trefil pouze břevno. Hostím
se podařilo dát pouze jednu branku neobsazeným
hráčem před naší brankou. Do kabin se šlo tedy za
stavu 3:1 a dal se čekat zajímavý fotbal ve druhé
půli.
Pokud se ale čekal zajímavý fotbal, tak ten před-

vedli pouze hosté. Naši hráči ztráceli v útoku míče
a hosté rychlými přechody přečíslovali naši obranu.
Hned v úvodu (1. a 3. minuta) podržel kluky dvakrát
vynikajícími zákroky domácí brankař, ale v 5. minutě již nemohl zabránit brance. Několikrát takto ještě
hosté udeřili, ale měli naštěstí trochu vychýlenou
mušku nebo nedokázali lépe vyřešit přečíslení. Domácí si téměř nic nepřipravili a bylo jen otázkou,
zda vydrží jednobrankový rozdíl. Ten vydržel až do
15. minuty, kdy opět popsaným způsobem hosté
vyrovnali. Další branky nepadly a tak domácí mohli
být rádi za remízu.
Krásná Lípa – Malšovice 3 – 3 (3:1)
(Kaštánek M.)
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Tour de Feminin opět s hvězdným obsazením
Za necelý měsíc se opět v okolí Krásné Lípy pojede
prestižní cyklistický závod žen „Tour de feminin“.
Čtyřiadvacátý ročník pětietapového závodu odstartuje 7. července v Krásné Lípě a světové cyklistky na silnicích Šluknovského výběžku budou o
vítězství bojovat až do 10. července.

V loňském roce se na start závodu postavilo rekordních 176 závodnic a i letos předběžná startovní
listina slibuje kvalitní závod a dramatické boje - v
neoficiální startovní listině je zatím sto jmen a mezi
přihlášenými týmy jsou i dva z Austrálie a Kanady.
Nově se také přihlásily týmy z Norska, Slovinska a

tradičně se na startu objeví týmy z Německa, Holandska, či Ruska s nimiž přijedou závodnice prakticky z celého světa. Chybět by neměly ani české
závodnice.
(vik)

Vážení spoluobþané,
Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s mČstem Krásná Lípa poĜádá ve dnech
7. – 10. þervence 2011
XXIV. roþník svČtového poháru – mezinárodního etapového cyklistického závodu žen
„TOUR de FEMININ - O cenu ýeského Švýcarska“
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost pĜi prĤjezdu vaší obcí.
1 etapa - 7. þervence 2011 – þtvrtek
Úsek : Dolní ChĜibská (mĤstek) – Doubice (penzion Stará hospoda) – bude uzavĜen v obou
smČrech
od 15:30 – 16:45 hodin !!!!!
Doubice (restaurace Král) – Krásná Lípa bude zjednosmČrnČn ve smČru závodu
od 15:30 – 16:45 hodin !!!!!
2. etapa – 8. þervence 2011 – pátek
Úsek : Dolní ChĜibská (mĤstek) – Doubice – Krásná Lípa – bude uzavĜen v obou smČrech
od 10:30 – 12:45 hodin !!!!!
4. etapa – 9. þervence 2011 – sobota
Bez omezení
5. etapa – 10. þervence 2011 – nedČle
Úsek : Dolní ChĜibská (mĤstek) – Doubice – Krásná Lípa bude uzavĜen v obou smČrech
od 11:00 – 13:30 hodin !!!!!
DČkujeme za spolupráci a souþasnČ Vás zveme na tento závod.
Organizaþní výbor „Tour de Feminin – O cenu ýeského Švýcarska“
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