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I letos budou štěpkovací víkendy

Příští číslo Vikýře vyjde 

v úterý 4. březnakrásnolipský

půlměsíčník 3,50 Kč 19. únor 2008

Kdo? Pro koho?
A proč to dělá, napadá mě hned další 

otázka při letmém pohledu do krásnolipského 

kalendáře kulturních, sportovních a 

společenských akcí pro rok 2008.

Ten čítá neuvěřitelných  130 položek. 

Nabídka je přepestrá, v některých termínech 

dokonce navrstvená tak, že bude těžké se 

rozhodnout kam se o volném víkendu vlastně 

vydat. A to si nemůžeme dělat ani jen malý 

nárok na to, že se nám podařilo soustředit 

kompletní nabídku. Někdo nám plány prostě 

neprozradil, mnoho akcí se urodí až v průběhu 

roku. Řada věcí běží průběžně a pravidelně 

v našich zařízeních a v kalendáři se neobjevují.

Vezmeme-li v úvahu, že za každým 

turnajem, festivalem či vystoupením je spousta 

hodin tréninků a příprav, shánění potřebných 

fi nancí a dalších činností – údiv a obdiv se jen 

prohloubí.

Je pozoruhodné, že řada akcí získala 

postupem času již nadregionální charakter a 

dává o Krásné Lípě vědět i v zahraničí.

Ale drtivou většinu aktivit však dělají 

krásnolipští  především pro sebe navzájem, 

bez nároku na cokoliv. A to je ta správná a 

potěšitelná odpověď na otázky v úvodu.

(Jan Kolář)

Letošní nezvykle teplý průběh zimy a slunečné 

počasí posledních dnů již mnohé z nás nalákaly 

k prvním zahradním pracím a úklidům okolo 

domů. 

Stejně jako loni, přichystalo město Krásná Lípa 

i letos pro své občany i vlastníky rekreačních 

objektů bezplatné štěpkovací víkendy.

Novinka se loňském roce setkala s velkým 

zájmem. Službu využila  padesátka občanů a 

vyprodukováno tak  bylo více než  30 m3 dřevní 

štěpky, která skončila buď jako příměs v našem 

„městském“ kompostu nebo ji využili občané 

přímo na svých zahradách.

Pro letošní jaro jsou připraveny tři termíny, a to 

vždy soboty - 8. a 29. března  a 19. dubna 2008.  

Stačí pouze zavolat na naše Technické služby 

(p. Kamberská tel.: 412 354 848)  a službu si 

zdarma objednat.

Pro bezproblémový a rychlý průběh vlastního 

štěpkování je nezbytné připravit ořezané větve 

na technice přístupné místo, silnými konci 

k jedné straně. Průměr větví může být maximálně 

10 cm.

Takže netrapte zbytečně své sousedy 

kouřem z vlhkých větví, dřevní hmotu  zdarma 

„zrecyklujte“ - prospějete tak nejen přírodě, ale 

často i ke zlepšení mezilidských vztahů.

(J.Kolář)

Vliv přestavby teplárny na elektrárnu 
bude znovu posuzován

 

Ministerstvo životního prostředí ČR v minulých dnech rozhodlo, že si vyhrazuje v 

souladu s příslušnými zákony řídit proces EIA - posuzování záměru „Enviromentální 

rekonstrukce kotelny v Krásné Lípě“ z hlediska vlivu na životní prostředí.

Ministerstvo k tomuto záměru obdrželo řadu podnětů, mj. i přeshraničních. Vliv investičního 

záměru na životní prostředí bude tedy znovu detailně posuzován. 

Krásná Lípa si užila masopustního veselí 
 V sobotu 2.2.2008 se již po devatenácté 
konal v Krásné Lípě Masopust. Letos se opět 
domluvily oba dospělé krásnolipské soubory 
Dykyta a Lužičan na společné obchůzce maškar 
městem.V minulých třech letech pořádal 
Lužičan masopustní zabíjačku, která slavila vždy 
obrovský úspěch, ale po obchůzce se všem 
stýskalo, tak se soubory dohodly, že se v čase 
masopustním bude konat obchůzka a zabíjačku 
udělá Lužičan při Havelském posvícení. Maškary 
se sešly v půl druhé před „Továrnou“a po 
udělení povolení k obchůzce městem starostou 
Zbyňkem Linhartem průvod vyrazil.Tradičně 
v něm nechyběly, samozřejmě v maskách, 
ani obyvatelé krásnolipských Domovů se 
zvláštním režimem. Hospodyňky se opravdu 
vycajchnovaly. Takové pohoštění, které čekalo 
u zastávek z nás nikdo nečekal, štamprličky 
nevyjímaje.Večer ještě hrála a zpívala lužičanská 
kapela se zbytkem masopustní chasy v hospodě 
„ U Kuruce „. Měli jsme všichni moc dobrý pocit, 
že jsme všude vítáni a my můžeme na oplátku 
slíbit, že tato lidová tradice bude v Krásné Lípě 
nadále pokračovat.
 Oba soubory touto cestou děkují všem 
účastníkům a hospodyňkám za pohoštění a 
účast v průvodu.

(Naďa Semelková)
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SVOZ SEPAROVANÉHO 

ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 

v pondělí 25. 2. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 

a ve čtvrtek 28. 2. 2008 v Krásné Lípě. Dále pak

v pondělí 10.3. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 

a ve čtvrtek 13. 3. 2008 v Krásné Lípě.

Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 

vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.

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.

RUBRIKA:
VAŠE OTÁZKY PRO EKOPORADNU
NATURA NENÍ JEN MINERÁLKA

Pokud jste někde viděli označení Natura 2000, napovíme vám, že nejde o nový druh oblíbené minerální 

vody, ale o termín z oblasti ochrany přírody.  

Natura 2000 je totiž soustava chráněných území Evropské unie, na kterých se vyskytují chráněné druhy 

rostlin a živočichů nebo hodnotná přírodní stanoviště. Proto ji tvoří dva typy chráněných území – ptačí 

oblasti a evropsky významné lokality. Česká republika se k vyhlášení soustavy Natura 2000 zavázala v 

souvislosti se vstupem do Evropské unie. V oblasti Českého Švýcarska tedy vznikla např. Ptačí oblast 

Labské pískovce. A pro jaké ptačí druhy byla tato oblast vyhlášena? Jedním z nich je nejrychlejší pták 

na světě, sokol stěhovavý. Ten při svém střemhlavém útoku na letící kořist může dosahovat rychlosti až 

kolem 300 km/hod. Dalším chráněným ptačím druhem je nenápadný, ale kriticky ohrožený chřástal polní. 

V místech, kde se vyskytuje, ho spíše uslyšíte než uvidíte – jeho večerní volání připomíná zvuk dřevěné 

řehtačky. Třetí chráněný ptačí druh představuje naše největší sova – impozantní výr velký. Posledním 

ptačím druhem, pro který byla tato oblast vyhlášena, je všem dobře známý, ale přesto rychle ubývající 

datel černý. Nejde však pouze o tyto čtyři ohrožené druhy, v celé Ptačí oblasti Labské pískovce hnízdí 

na 140 nejrůznějších druhů ptáků. Zkuste na to myslet  při svých jarních výletech do jedinečné přírody 

Českého Švýcarska – nerušte je svým chováním a když budete pozorní, jistě se vám podaří některé ze 

zdejších chráněných ptačích druhů spatřit i uslyšet. 

(Eva Podhorská, 

České Švýcarsko 

o. p. s.)

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA

Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo v Komunitním 

centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si můžete vyzvednout osobně 

v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek na adrese www.krasnalipa.cz/kccs. 

Formulář získáte také na emailové adrese bohacova@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo paní 

Boháčové v Komunitním centru nebo zaslat na email bohacova@krasnalipa.cz. 

Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva 

obchodních společností, fi nanční 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.

Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete přijít se svými dotazy do Komunitního centra (Masarykova 

4, Krásná Lípa)

Bezplatné konzultace:         Pondělí 3.3.2008      17-18 hod.

Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 842.

Pracovnice je na mateřské dovolené. Teď bude končit třetí rok a chce zůstat ještě čtvrtý rok doma, 

zaměstnavatel jí ale sdělil, že musí podat výpověď, když se po třech letech nevrátí. Jak je to 

správně? 

Dotaz hovoří o té mateřské dovolené, která se dnes nazývá „rodičovská dovolená“ a je upravena § 196 

současného zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.). Mateřskou dovolenou se dnes označuje těch prvých 

28 týdnů, které počínají zpravidla šest týdnů před očekávaným dnem porodu. 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni na její žádost rodičovskou dovolenou. 

Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené v rozsahu, o jaký 

požádá, nejdéle však do věku 3 let dítěte. 

Něco jiného je poskytování rodičovského příspěvku. Ten se poskytuje až do 4 (někdy 7) let dítěte. 

Poskytování rodičovského příspěvku však není vázáno na čerpání mateřské dovolené (a naopak).  

Podle § 38 odst. 1 písm. b/ současného zákoníku práce je zaměstnanec povinen podle pokynů 

zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy a také dodržovat povinnosti, které mu 

vyplývají z pracovního poměru. Podle § 301 téhož zákona je zaměstnanec mimo jiné povinen pracovat 

řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených, spolupracovat s ostatními 

zaměstnanci, využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně 

a včas pracovní úkoly. 

Z toho vyplývá, že pracovnice (dnes „zaměstnankyně“) je skutečně povinna po třetích narozeninách 

jejího dítěte nastoupit do zaměstnání a konat osobně práce podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se se 

zaměstnavatelem na poskytnutí neplaceného volna. V případě popsaném v dotaze k dohodě asi nedojde. 

Pracovnice je povinna do práce nastoupit. Pokud nenastoupí, porušuje své povinnosti. Zaměstnavatel 

má právo jí z důvodu porušování povinností dát výpověď. Tuto zaměstnankyni nelze samozřejmě nutit, 

aby sama podala výpověď, ale své povinnosti vyplývající z pracovního poměru porušuje, a to, v případě 

podání výpovědi ze strany zaměstnavatele, bude uvedeno třeba na zápočtovém listě. Takže návrh 

zaměstnavatele je slušný, kultivovaný.  

Centrum REGENERACE hledá 

nové spolupracovníky se 

zájmem o obor kondice a péče

o vzhled. HPČ i VPČ.

Rekvalifi kace zajištěna.

Volejte 775 375 065.

AŽ 5000,- KČ 

MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE!
Udělejte ze svého auta, domu, 

či plotu reklamní plochu!

Tel.: 411 411 455

Program kina Krásná Lípa na m síc
ÚNOR A B EZEN 2008

st eda 20. 2.
od 18.oo hod KOUZELNÁ ROMANCE

Dosp lí 60,- K

Mládež  40,- K

Zlá královna Susan Sarandonová poslala princeznu Amy Adamsovou do sou-
asného NewYorku. Obstojí? eská verze. 108 min. Ml. p ístupno.

st eda 27. 2.
od 18.oo hod JAN SAUDEK Vstupné 60,- K

Adolf Zika u inil objektem celove erního dokumentu svého p ítele a kolegu,
 fotografa Jana Saudka. R/USA. 90 min. Ml. nep ístupno.

pond lí 3. 3.
od 18.oo hod NA VLASTNÍ NEBEZPE Í Vstupné 60,- K

Souboj s divokým p írodním živlem, samozvanými strážci zákona i hranice-
mi vlastních možností v novém filmu Filipa Ren e. 92min. Ml. p ístupno.

st eda 5. 3.
od 18.oo hod SVATBA NA BITEVNÍM POLI Vstupné 60,- K

Poetická komedie Dušana Kleina o malé jihomoravské svatb , která se zvrh-
ne ve velikou událost. 100 min. Ml. p ístupno od 12ti let.

ZDRAVĚ:

www.HUBNETE.cz/TADY

Nové pánské a dětské kadeřnictví 

Rumburku, Dobrovského nám. V prvním 

patře v budově Kooperativy naproti České 

spořitelně. Po-Čt 8-17 hod., Pá 8-14 hod., 

1. a 2. So v měsíci 8-11 hod. Stříháme bez 

objednání, pokud nechcete čekat, rádi Vás 

objednáme. Tel. 412 33 14 23. 
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RŮZNÉ
Zlatá múza severu bude předána na plesu
Oblastní akademie pracovníků v kultuře již podruhé 
ocení nejpozoruhodnější počin ve prospěch 
kultury a kulturnosti ve šluknovském regionu za 
uplynulý rok. K vyhlášení tohoto významného 
ocenění a k předání Zlaté múzy severu dojde 
15. března v Kulturním domě ve Starých Křečanech 
na putovním III. společenském plesu, na jehož 
přípravě se spolupodílejí významná kulturní zařízení 
celého Šluknovska.
Za aktivity v roce 2007 byly pověřeným výborem na 
ocenění nominováni: 
Klub českých turistů Krásná Lípa za přípravu a 
vydání knihy Pohledy do minulosti
České Švýcarsko, o.p.s. Krásná Lípa za expozici 
České Švýcarsko - život, tajemství,
inspirace 
Taneční skupina Stars Varnsdorf za zisk titulů 
mistrů ČR v cheerlaedingu a skvělou
reprezentaci regionu
Rumburský komorní orchestr za činnost v roce 
2007 a trvale nabízené hudební hodnoty
posluchačům v regionu 
Vilémovský chrámový sbor za nastudování České 
mše vánoční J.J.Ryby
Základní umělecká škola Varnsdorf za realizaci 
9. ročníku celostátní festivalové přehlídky scénick-
ého tance -Tanambourrée 2007 
Divadelní soubor DK Rumburk za nastudování 
divadelní komedie 1 + 1 = 3

(Naďa Semelková)

POZVÁNKY

SETKÁNÍ 
S ODBORNÍKEM 
Z ÚŘADU PRÁCE

V úterý 19.února od 8:00 do 10:00 si v 
Komunitním centru (1. patro domu služeb) 
budete moci poslechnout odborníka z úřadu 
práce, který Vám poskytne informace na téma: 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE

Dále se dozvíte 
- co znamená zprostředkování zaměstnání
- kde a kdo vám pomůže zprostředkovat 
zaměstnání,
- jaké jsou podmínky pro zprostředkování 
zaměstnání a mnoho dalšího
Tento projekt je spolufi nancován evropským 
sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR

Pravidelná půlhodina pro podnikatele v Českém 
Švýcarsku
Další ze seminářů pro podnikatele se uskuteční 
v pondělí 3. března 2008. Seznámíte se na něm 
s dotačními programy INOVACE – Projekt na 
ochranu práv průmyslového vlastnictví, POTENCIÁL 
a aktuálními dotačními možnostmi pro podnikatele 
na základě vyhlášených nebo připravovaných výzev. 
Semináře se konají každé první pondělí v měsíci 
od 17:00 do 17:30 hodin  ve velké učebně Domu 
Českého Švýcarska, Křinické nám. 1161/10, 
407 46  Krásná Lípa. Účast na seminářích je 
bezplatná.

Literárně-dramatický večer. Další autorské 
čtení, tentokráte Antonína Slejšky z Krásné Lípy se 
uskuteční ve středu 27. února od 19:00 v Domečku 
Na kopečku – vedle evangelického kostelíka 
v Krásnolipské ulici v Rumburku. Vstupné na akci 30 
Kč (studenti a senioři 15 Kč)
Výstava liturgických oděvů. Oděvy využívané od 
19. století pro bohoslužebné účely jsou k vidění 
v ambitech Lorety v Rumburku. Výstava liturgických 
oděvů je přístupná v otevírací době kulturní 
památky Loreta v Rumburku od úterý do soboty od 
9.00 do 16.00 hod. Vstupné na výstavu ornátů, která 
bude ukončena 29. 3. 2008, je 15 Kč. V ambitech 
Lorety v Rumburku je kromě ornátů do konce 
března k vidění i výstava „Opravené drobné sakrální 
památky z Českého Švýcarska“, která dokumentuje 
obnovu tří desítek křížů, soch a kapliček opravených 
soukromými osobami nebo institucemi od 90. let 
20. století na území Českého Švýcarska. 
Přijďte si napsat diktát. Kam a kdy? Ve středu 
5. března v 19:00 do Domečku Na kopečku 
- vedle evangelického kostela v Krásnolipské ulici 
v Rumburku. V roli Igora Hnízda bude Roman 
Winter.

  PODZEMÍ RUMBURSKÉ 
LORETY

Komunitní centrum v Krásné Lípě Vás zve v úterý 
19. února od 16:00 na přednášku Přemysla 
Brzáka, autora knih o podzemí Šluknovského 
výběžku a vedoucího průzkumného týmu, 
který objevoval a mapoval podzemí rumburské 
Lorety v roce 2007.
Dozvíte se:
- jak rozsáhlé je podzemí rumburské Lorety
- kde všude jsou vchody do tohoto podzemí
- jaké poklady ukrývá toto podzemí
- k čemu sloužilo Loretánské podzemí a další 
zajímavé informace
- navíc uvidíte jedinečné fotografi e Loretánského 
podzemí
Tento projekt je spolufi nancován evropským 
sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR

PLESY ROKU 2008 
Sportovní karneval.  Oddíl kopané TJ Krásná Lípa za podpory města Krásná Lípa pořádá v pátek 
22. února od 20:00 v krásnolipském kulturním domě Sportovní karneval. K tanci a poslechu hraje U-Style 
z České Kamenice. Vstupné 100,- Kč - vstupenky jsou k dostání u pí. Smolové na tel.: 721 006 386.
08.3.2008  Ples Nobilis Tilia v kulturním domě Krásná Lípa
15.3.2008  Společenský ples příznivců kultury na Šluknovsku v kulturním domě Staré Křečany – na tento 
ples bude z Krásné Lípy vypraven autobus, přihlášky u pí. Semelkové, tel.: 777 184 083
21.3.2008  Jarní květinový bál v kulturním domě Krásná Lípa
15.3.2008 Dětský karneval - město
16.3.2008 Dětský karneval – romské sdružení Čačipen

březen
Za bledulemi do „Pekla“ na Českolipsko

turistický výlet
KČT

1. 3.
Dětská pěvecká soutěž „Zpěváček“

(kulturní dům)
FS Lužičan

8. 3.
Volejbalový turnaj žen „ FEMINA“

(sportovní areál ČŠ)
TJ volejbal

Hlavní kulturní, sportovní a společenské 

akce v únoru roku 2008 v Krásné Lípě
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INFORMACE Z TOVÁRNY - DOMU VOLNÉHO ČASU
Bližší informace: Zuzana Fryčová, ředitelka Relax Krásná Lípa p. o., tel.: 777 332 215

e-mail: tovarna@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz

V Továrně jsou k dispozici nové kosmetické 

služby a to:

Středa od 14 - 16:00hod

Čtvrtek od 08- 14:00hod

Pátek  od 14 - 16:00hod

Objednávky na tel. 721 804 355 

sl. Nedbálková  

Valerie Zawadska v Továrně
V úterý 11. března bude Továrna – dům vol-

ného času hostit další zajímavou osobnost. 

Bude jí populární herečka, několikanásobná 

vítězka ankety TýTý o nejoblíbenější dabérku 

Valerie Zawadska. 

Josef Klíma v Továrně!!!
Dne 12.2.2008 se v Továrně uskutečnil další díl 

pořadu „Někdo je za dveřmi...“ Tentokráte však 

se známým publicistou, dramaturgem a spiso-

vatelem Josefem Klímou, který vyprávěl zajímavé 

příhody jak z profesního, tak i osobního života. 

Poutavé vyprávění  střídal zpěv písní vlastní 

tvorby s doprovodem kytary. U mnohých hostů 

si p. Klíma získal obdiv a sympatie skvělým 

přístupem, vyprávěním vážných historek o 

jeho žití s určitou dávkou komičnosti a přitom

snad každému bylo zřejmé jak je účinkující bez-

ednou studnicí nápadů a mistrem ve svém oboru. 

Akce se velmi vydařila také díky nejmladšímu 

známému moderátorovi Vítkovi Novákovi, který 

pořadem po celou dobu pořadem skvěle provázel.

(Z.Fryčová)

JEDNODENNÍ KURZY REIKI

V sobotu a neděli 15. a 16. března 2008 se v Továrně v Krásné Lípě uskuteční dva jednodenní kurzy 

REIKI I a II. Oba kurzy povede je Reiki Mistr učitel Vladislava Přibová.

Reiki je tradiční japonská metoda přídního léčení a je určen všem bez rozdílu vzdělání, věku, či vyznání. 

Jednodenní kurz je vhodným doplňkem kvalifi kace masérů, zdravotních sester, rehabilitačních 

pracovníků, psychoterapeutů, lékařů, kosmetiček i rodičů. 

Cena kurzu je 1250,- Kč a 2000,- Kč a pro důchodce, nezaměstnané, studenty a maminky na mateřské 

je 1000,- Kč a 1700,- Kč.
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Sbor dobrovolných hasičů 

nabírá nové členy

Sbor dobrovolných hasičů z Krásné Lípy nabírá do 
kroužku mladých hasičů nové členy! 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska již řadu 
let pracuje na úseku požární ochrany s mládeží ve 
věku od 6-ti do 18-ti let , kteří jsou rozděleni do tří 
věkových kategorií (tj. mladší 6-11 let, starší 11-15 
let a dorost 15-18 let). Mladí hasiči se připravují 
ve své činnosti dle Směrnice hry „PLAMEN“, která 
pevně zakotvila ve svých řadách.Posláním této 
hry je rozvíjet znalosti u mladého člena, získá-
vat vědomosti a návyky v jednotlivých oblastech 
činnosti v požární ochraně. 
Příčiny vzniku požárů jsou různé. Jedná se 
především o nedbalost, neopatrnost, hra dětí se 
zápalkami, porušování bezpečnostních a požárních 
předpisů, vypalování travních porostů v jarních 
měsících, závady na elektrických zařízeních, sam-

ovznícení, žhářství apod. 
Děti do věku patnácti let zaujímají ve statistice 
požárnosti 3. až 4.místo. Proto je velmi důležité 
věnovat se především preventivní činnosti u školní 
mládeže. 
Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa přijímá 
do svého kroužku mladých hasičů nové zájemce 
(chlapce i dívky). Jedná se především o žáky z 1. až 
5. tříd základní školy. 
Práce v našem sboru s mládeží je zajímavá,různorodá 
a pestrá. Z naší činnosti uvádíme jen několik 
příkladů: výlety, besedy s hasičskou tématikou, 
seznamování s technikou, přípravy a účasti na 
soutěžích v rámci hry „PLAMEN“, 1x ročně probíhá 
soutěž ve výtvarných kresbách pod názvem „Požární 
ochrana očima dětí“, různé hry - jak v letním tak i 
v zimním období, letní tábor, brigády a jiné akce. 
Rovněž si vyměňujeme zkušenosti i s německými 
dobrovolnými hasiči z Obercunnersdorfu, se který-
mi máme již dlouholeté přátelství. 
Schůzky se konají každou středu od 16ºº do 

18ºº hod. v klubovně u p.Sudy ul. Kyjovská 19 
(cca 250 m z náměstí směrem na Krásný Buk). V 
případě zájmu stačí jen vyplnit přihlášku a mít 
souhlas od rodičů. Na Vaší návštěvu a na mnoho 
příjemných chvil strávených mezi námi se těší Jiří 
Suda a Walter Heene, vedoucí mladých hasičů.

T-KLUB Krásná Lípa

Teenager klub - zařízení pro děti a mládež
Nemocniční 40, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA

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

T-KLUB Krásná Lípa je nízkoprahové zařízení, které umožňuje smysluplné trávení volného času dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let.
T-KLUB nabízí: stolní fotbal, stolní tenis, biliár, stolní hokej, dětskou lezeckou stěnu, televizi, rádio s CD přehrávačem, nejrůznější stolní hry, posilovací 
lavici, rotoped, elektronické šipky. Součástí T-klubu je venkovní areál se třemi hřišti a prostorem na bezpečné rozdělání táborových ohňů. T –klub také or-
ganizuje poznávací výlety, exkurze, sportovní turnaje a soutěže a aktivně se zapojuje do akcí města (pomáháme při organizaci dětských dnů apod.).
Kontakt: Antonie Svobodová, tel.774 233 010, e-mail : t.klub@krasnalipa.cz

NOVA PROVOZNÍ DOBA:   PONDĚLÍ ZAVŘENO
ÚT – PÁ:    12:00 - 18:00

                 SO:              10:00 – 18:00
                NE:              ZAVŘENO
PLÁN NA MĚSÍC ÚNOR
ÚTERÝ      19.2.08         PANTOMIMA od 15:00
ČTVRTEK 21.2.08         HRA ODYSSEUS od 15:00
SOBOTA 23.2.08           FLORBAL od 15:00

T-KLUB PŘIPRAVUJE NA JARNÍ PRÁZDNINY
25.2. - výlet na tvrz „Červený Dvůr“ v Markvarticích – sraz je u T–klubu v 8:00 – návrat -  13:50
27.2. -  výlet do ZOO v Děčíně sraz u T – klubu v 8:00 - návrat 17:50
28.2. – sportovní den od 14:00
29.2. -  výlet do Liberce do centra Babylonu – Lunapark - sraz je u T – klubu 6:45 hod. - návrat 18:50

(Antonie Svobodová)
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USNESENÍ
z 27. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 28.01.2008

I. Hlavní program 
Podpory ze SFŽP
Usnesení RM č. 27 - 01
RM bere na vědomí seznam akceptovaných 
žádostí o podporu v rámci Operačního programu 
životní prostředí a akceptaci žádosti na akci města 
Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní 
škole v Krásné Lípě snížením energetických 
ztrát a využitím obnovitelných zdrojů energie. 
RM ukládá starostovi města připravit podklady pro 
případné zadání výběrového řízení akce. 

Zateplení ZŠ - realizační PD
Usnesení RM č. 27 - 02
RM se seznámila s nabídkou na zpracování 
projektové dokumentace pro realizaci a výběr 
zhotovitele stavby Základní škola v Krásné Lípě 
- Stavební úpravy 1. etapa, podanou ing. Jiřím 
Drahotou, Myslivecká 167/12, 408 01 Rumburk 
(zpracovatelem předchozí fáze PD pro stavební 
povolení) a tu schvaluje za podmínky ukončení a 
předání kompletního díla do 27. března 2008.

II. Došlá pošta 
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 27 - 03
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
st. p. č. 217/1, část, k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 218 o výměře 990 m2, k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 219/1 o výměře 435 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 236 o výměře 918 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 315/1 o výměře 320 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 317/2 o výměře 212 m2, k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 1030 o výměře 46 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Ceník ke smlouvě o odstranění odpadu č. 
730010
Usnesení RM č. 27 - 04
RM schvaluje nový ceník ke smlouvě o odstranění 
odpadu č. 730010 fi rmy Marius Pedersen, a. s., který 
je platný od 01.01.2008.

III. Různé 
Vypořádání služeb za nebytový prostor 
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 27 - 05
RM schvaluje dohodu o vypořádání služeb za 
nebytový prostor Masarykova 1094/4, Krásná 
Lípa se společností České Švýcarsko, o. p. s., dle 
předloženého návrhu. 

Převod práv a závazků, Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 27 - 06
RM schvaluje dohodu o převodu práv a závazků na 
telefonní číslo 774930136 s příspěvkovou organizací 
Relax Krásná Lípa dle předloženého návrhu.

Byty
Usnesení RM č. 27 - 07
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 6, 
Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa a jeho budoucí 
prodej. Byt je I. kategorie o velikosti 1 + 2 (cca 41 
m2). Před podpisem nájemní a budoucí kupní 
smlouvy žadatel uhradí kauci ve výši 23 000 Kč.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady.

Byty
Usnesení RM č. 27 - 08
RM schvaluje dodatek č. 1 k níže uvedeným 
nájemním smlouvám:
1. Vrabcová Hana, Nemocniční 1149/12A, nájemní 
smlouva č. 2001/25/11 - 312.
2. Paterová Marcela, Karvay František, Nemocniční 
1149/12A, nájemní smlouva č. 2000/25/13 - 289.
Dodatkem se nájemní smlouvy prodlouží o 1 rok.
Nebytové prostory

Usnesení RM č. 27 - 09
RM neschvaluje žádost romského sdružení ČAČIPEN, 
Pražská 270/22, Krásná Lípa o snížení nájemného 
za nebytové prostory Masarykova 1094/4, Krásná 
Lípa.
Komunitní centrum ČŠ - Agentura
Usnesení RM č. 27 - 10
RM bere na vědomí rozhodnutí Vlády ČR o zařazení 
Krásné Lípy a obcí mikroregionu Tolštejn mezi místa 
s pilotním působením Agentury pro odstraňování 
sociálního vyloučení a jeho prevenci. RM bere na 
vědomí usnesení Dobrovolného svazku obcí Tolštejn 
a města Rumburka o pověření města Krásná Lípa k 
zastupování DSO Tolštejn v jednání s Agenturou.
RM pověřuje Hanu Volfovou zastupovat město v 
jednáních s Agenturou. 

Komunitní centrum ČŠ - fi nanční kontrola
Usnesení RM č. 27 - 11
RM bere na vědomí výsledek fi nanční kontroly 
provedené Ministerstvem práce a sociálních věcí 
ČR v projektu Komunitní centrum České Švýcarsko s 
výsledkem bez závažných nedostatků.

Schválení záměru
Usnesení RM č. 27 - 12
RM schvaluje případné dočasné použití části zelené 
plochy na náměstí (mimo stavební pozemek) o 
rozloze 800 m2 ve prospěch České Švýcarsko, o. 
p. s., Krásná Lípa na případné vybudování malého 
naučného areálu k Domu ČŠ. 

Úkoly místostarosty
Usnesení RM č. 27 - 13
RM ukládá místostarostce města Janě Gálové 
převzít splnění předchozích úkolů místostarosty 
města Jana Fialy.

Úkoly z kontrol kontrolního výboru
Usnesení RM č. 27 - 14
RM na základě návrhů kontrolního výboru ZM ukládá :
a) místostarostce města zajistit zadávání termínů 
plnění úkolů a jednotlivých usnesení
b) vedoucímu TS provést aktualizaci operativní 
evidence systému veřejného osvětlení a 
kanalizačních vpustí v místních a krajských 
komunikacích v termínu do 31.10.2008
c) vedoucímu odboru výstavby provést aktuální 
přehled kanalizačních řádů ve správě města v 
termínu do 30.06.2008
d) Karlu Marešovi, aby ve spolupráci s vedoucím 
TS navrhl systematický postup při řešení povolení 
a následné kontroly překopů místních komunikací, 
včetně přebírání místních komunikací při velkých 
opravách a souvisejících investicích města v termínu 
do 30.05.2008. RM jmenuje členem inventarizační 
komise majetku PO Krásná Lípa Jiřího Sudu, 
zástupce Sboru dobrovolných hasičů.

Daňové plnění
Usnesení RM č. 27 - 15
RM se seznámila a bere na vědomí daňové plnění za 
rok 2007, dle předloženého znění.

Užívání závěsného odznaku města
Usnesení RM č. 27 - 16
RM stanovuje Jaroslava Stibora, člena zastupitelstva 
města k užívání závěsného odznaku se státním 
znakem České republiky při občanských obřadech. 
RM tímto pověřuje jmenovaného člena ZM do 
konce volebního období 2010.

Rozdělení členů RM do komisí
Usnesení RM č. 27 - 17
RM schvaluje nové přerozdělení odpovědnosti 
členů RM v komisích, dle předloženého návrhu.

Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 27 - 18
RM schvaluje program kina, plán akcí kulturního 
domu a plán akcí ve městě na měsíc únor 2008, dle 
předloženého návrhu.

IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- dopis z MŽP ve věci posuzování vlivů záměru 
rekonstrukce kotelny,
- dopis od MŽP Martina Bursíka ve věci záměru 
rekonstrukce kotelny,
- fax od Tomáše Podivínského
- Generál. konsul v Drážďanech,
- žádost o podporu při akci IV. Mezinárodní folklorní 
festival,
- pozvánka od ČŠ o.p.s. na premiéru dokumentárního 
fi lmu Pohádka z kamene.

Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z mimořádného zasedání Svazku obcí 
Tolštejn ze dne 11.01.2008.

Jana Gálová  Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ
z 8. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva 

města Krásná Lípa 
konaného dne 28.01.2008

1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru
Usnesení ZM č. 8– 01/2008
ZM schvaluje návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o 
úvěru č. 348/05/LCD s Česká spořitelna, a. s. 
 
2. Prodej nemovitosti - pozemek 
Usnesení ZM č. 8– 02/2008
ZM bere na vědomí vyjádření Kámen a ztvárnění, s. r. 
o. Krásná Lípa, že souhlasí s podmínkami prodeje p. 
p. č. 403/1, k. ú. Krásná Lípa a schvaluje prodloužení 
termínu realizace prodeje p. p. č. 403/1, k. ú. Krásná 
Lípa do 28. 2. 2008.

3. Schválení příspěvku 
Usnesení ZM č. 8– 03/2008
ZM schvaluje účelově vázaný příspěvek na vybavení 
bufetu ve Sportovním areálu ve výši 200 000,- Kč pro 
Relax, p. o., Krásná Lípa s tím, že čerpání respektive 
konkrétní nákup bude realizován po schválení 
Radou města a s vyúčtováním do 30.06.2008.

4. Diskuse členů ZM 
Usnesení ZM č. 8– 04/2008 
ZM bere na vědomí informace, které vyplynuly 
z diskuse členů ZM:
a) zachování prodejny potravin v Domě služeb
b) pronájem NP v Domě služeb romskému sdružení 
Čačipen
c) město vyhrálo u odvolacího soudu – ručení za 
úvěr po ATS za kabelovou televizi z roku 1994

Ověřovatelé:    
Dana Smolová  ……………………..  

Starosta města:
Ing. Zbyněk Linhart 

Jiří Vích  ……………………………  

Místostarostka města:
Jana Gálová
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CEDR – Komunitní centrum, o. s. otevírá v Krásné 

Lípě jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro 

začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé a 

pokročilé. Kurzy budou probíhat v nových jazyko-

vých učebnách Komunitního centra v Krásné Lípě 

(1. patro domu služeb – Masarykova 1094). Jeden 

kurz je tvořen: 28,5 h výuky + 1,5 h na test (jedna 

výuková hodina trvá 1,5h a probíhá jednou týdně, 

tj. celkem 20 týdnů). Závěrečný test je tvořen 

z psané a poslechové části a úspěšný absolvent 

získá osvědčení o absolvování kurzu. 

Přihlásit se můžete v sekretariátu Komunitního 

centra, které nově sídlí v 1. patře domu služeb 

(Masarykova 1094 – budova u Městského úřadu). 

Více informací získáte na tel.: 777 938 839 nebo 

412 354 841.

Kurzy jsou tvořeny tak, aby absolvent kurzu 

mohl plynule přejít do kurzu vyšší pokročilosti a 

pokračovat ve studiu cizího jazyka bez zbytečně 

dlouhé pauzy. Lektoři jsou osvědčení učitelé, kteří 

vyučují cizímu jazyku, přicházejí s jazykem do 

častého kontaktu nebo žili v zahraničí a němčina 

nebo angličtina se stala jejich druhým jazykem. 

Absolvováním všech čtyřech pokročilostí získáte 

slovní zásobu o 1040 a více slovech (běžná aktivní 

zásoba je přes 4000 slov).

Cena kurzů: 1500,- pro začátečníky, 1550,- pro 

mírně pokročilé, 1600,- pro středně pokročilé, 

1650,- pro pokročilé.

(Jakub Juda)

Komunitní centrum otevírá nové 
jazykové kurzy

Respektovat a být respektován

Jak si dobře poradit s výchovou vlastních dětí, jak 

pracovat se skupinami dětí v zájmovém kroužku, 

družině nebo školní třídě, jak zvládat běžné i 

náročné výchovné situace, jak respektovat ostatní 

i dospělé osoby při komunikaci, jak porozumět 

tomu, co zažívají druzí, jak respektovat potřeby 

druhých a zároveň nezanedbávat i své vlastní 

potřeby, jak vychovávat děti k tvořivosti, iniciativě 

a zodpovědnosti, jak vyjádřit své rozrušení a zlost, 

aniž bychom někomu ublížili, jak si udržet vliv a 

dobré mezilidské vztahy, jak získat pocit vnitřního 

klidu, sebeúcty a kompetentnosti?

Na tyto otázky a mnoho dalších odpovídají manželé 

Kopřivovi v zážitkových skupinových dílnách kurzu 

Respektovat a být respektován, který se uskuteční 

v únoru v Krásné Lípě. Kurz je určený pro rodiče, 

učitele, vychovatele i pracovníky, kteří denně 

s lidmi pracují, pro všechny, kteří si chtějí zlepšit své 

schopnosti a dovednosti.

Více informací o kurzu získáte na kastankova@

krasnalipa.cz nebo tel.: 607 852 620. „Jsme 

přesvědčeni, že nestačí mít své děti a své blízké 

Putování po 
exotických zemích

Dne 5.2. 2008 jsme mohli navštívit přednášku 

paní Jany Chvátalové. Tématem bylo“Vyprávění o 

putování exotickými zeměmi.“ Paní Chvátalová nám 

vyprávěla své zážitky z cest  např. po Brazílii, nebo 

Kubě. Její vyprávění doplnila projekce fotografi í 

na plátně, videokazeta, či spousta netradičních 

upomínkových předmětů.

O chvíle nepozornosti paní Jana nemusela mít 

strach. Mačeta v ruce a příběhy místních indiánů nás 

dostaly za hranice fantazie. Dále jsme měli možnost 

si prohlédnout ručně vyrobený lunární kalendář, 

pštrosí vejce, rozměrný exotický ořech a dokonce i 

mořský korál. Přednáška byla nejen zajímavá, ale i 

inspirující. Vše bylo v duchu přátelského vyprávění.

Závěrem jsme besedovali o všech zmíněných 

zemích a netradičních zvycích v nich. Moc se 

těšíme, paní Chvátalová na Vaší další dalekou cestu 

a zážitky z ní. Děkujeme Vám.

Projekt Nejaktivnější senioři budou v Krásné Lípě 

byl podpořen z nadace České spořitelny a nadace 

Open Society Fund Praha.

(Irena Váchová, manažerka projektu)

•
•

•

•

jenom rád. Vedle lásky potřebujeme zakoušet 

stejně bohatou měrou také úctu a uznání“, říkají 

lektoři kurzu manželé Kopřivovi.

Kurz Respektovat a být respektován PhDr. Pavla a 

Mgr. Tatjany Kopřivových se uskuteční v čase jarních 

prázdnin od úterý 26.02.2008 do pátku 29.02.2008 v 

Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska. Účastnický 

poplatek: 2.000 Kč.

(hv)
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Krásnolipští školáci jsou v soutěžích úspěšní

Tentokrát ne ovšem ta sportovní, ale jazyková. Šest 

let němčiny a poslední dva měsíce hodiny přípravy 

navíc dvě krásnolipské školačky proměnily v úspěch. 

Nervozita a cizí prostředí sice dělaly své, přesto 

v okresním kole soutěže v německém jazyce, které 

se konalo v Děčíně  5. února, vybojovaly v kategorii 

starších žáků Petra Hodboďová 4. místo a Michaela 

Hryzáková 8. místo. Blahopřejeme.

(Monika Schwarzová)

Úspěšná okresní 
olympiáda

Do školního kola, které se skládá z teoretické části, 

praktické části a kontrolního testu, se přihlásilo 

šest žáků devátých tříd. Čtyři žáci olympiádu 

nedokončili, dva žáci vypracovali úlohy pouze 

částečně, a dva žáci úspěšně dokončili všechny 

úlohy školního kola: Michaela Hryzáková z 9. B 

s počtem bodů 129,5 a Nelly Strobachová z IX.

A s počtem bodů 96. Oblastního kola 40. ročníku 

olympiády v chemii v kategorii D se 30. ledna 2008 

účastnila Michaela Hryzáková z IX.B. Soutěž se 

konala na půdě Gymnázia v Děčíně a naše žákyně 

získala celkově 7. místo. Ze severní části našeho 

okresu byla naše reprezentantka jedinou soutěžící, 

všichni ostatní byli přímo z Děčína.

(Mgr. Jarmila Jarolímková)

Úspěch slavili i 
chemici

Děčínský „Skřivánek 2008“
Školní kolo pěvecké soutěže se konalo 29. ledna 

2008. Celkem se zúčastnilo 38 žáků naší ZŠ. A na 

místa vítězů v sólovém zpěvu se prozpívali tito:

1.kategorie – František Čapek (III.B) a Terezka 

Kubáňová (III.A)

2.kategorie – Kačka Doležalová (V.A)  a Peťula 

Karmanová (IV.A)

3.kategorie – Věrka Brožová (VII.B) a Tomáš Stankovič 

(VII.A)

Regionální kolo proběhlo v Rumburku 6. února 2008 

a výsledky byly opět vynikající.

1.kategorie – 3. místo Terezka Kubáňová

2.kategorie – 3. místo Kačka Doležalová

3.kategorie -  3. místo Věra Brožová

V Rumburku byla také kategorie zpívaných duet, 

kde se na 3. místě umístily Jana Malypetrová (VIII.B) 

a Valerie Hajná (IX.B)

Školní kolo recitační soutěže

1.kategorie (2. a 3. roč.):

1. místo - Filípek Salov (II.B) a Jonáš Čejka (III.A)

2.místo - Kuba Kuchta (II.A) a Kristýnka Staňková (III.B)

3.místo – Deniska Doležalová (II.B) a Verunka Dolejší 

(III.A)

2. kategorie (4.a 5. roč.):

1.místo – Tomášek Hnuta (V.A)

2.místo – Kačka Doležalová (V.A)

3.místo – Markétka Dvořáková (IV.B)

4.místo – Peťula Karmanová (IV.A)

5.místo – Baruška Pešírová (IV.B)

3.kategorie (6.a 7.roč.)

1.místo Matěj Brabník (VI.B)

2.místo Věra Brožová (VII.B)

3.místo Kristýna Plotová (VI.A)

4.kategorie ( 8.a 9.roč.)

1.místo Kristýna Remešová (VIII.A)

2.místo Nelly Strobachová (IX.A)

2.místo Valerie Hajná (IX.B)

3.místo Lucie Kolářová (VIII.A)

A je to tu, pololetní vysvědčení – pro někoho sranda - 

pro jiného noční můra. Pro ty, kteří si za svoji půlroční 

dobře odvedenou práci a píli odnesli domů ze školy 

pěkné vysvědčení, uspořádal žákovský parlament 

diskotéku za odměnu. Podmínkou vstupu nebylo 

jen dobré vysvědčení, ale také žádné „škraloupy“ 

( kázeňské přestupky, výchovná opatření, snížené 

známky z chování). Diskotéku organizoval žákovský 

parlament za mohutné podpory 8. tříd. Celým 

odpolednem nás provázeli dva nezapomenutelní 

moderátoři Tomáš Schwarz a Cyril Erban a ty 

správné pecky nám pouštěl DJ Jiří Koubek. Tímto 

mu děkujeme za jeho pomoc na mnoha školních 

akcích. Bylo to odpoledne plné tance, ale i soutěží. 

Hlavním programem byla taneční soutěž, kde nám 

naši tanečníci předvedli polku, valčík a cha chu. 

Šli do toho s opravdovou vervou, nezanedbali ani 

vhodné oblečení. Pro diváky to byl krásný zážitek. 

(lh) 

Diskotéka za 
odměnu

Naši deváťáci se začali učit tanci a společenskému 

chování v úterý 5.února. Předtaneční a společenská 

výchova má na naší škole dlouholetou tradici a 

díky tomu jsou mnohé věci pro naše návštěvníky 

kurzu již samozřejmostí. Na první lekci lektoři 

nemuseli dlouze vyprávět, co je a co není vhodné 

společenské oblečení. Věřte mi, že to byla radost 

pohledět. Během celého kurzu se naučí mnohým 

tancům, společenskému chování, etice stolování a 

jistě získají mnoho dalších důležitých rad do života 

úspěšných lidí. Držme jim palce.

(lh)

Jsme „IN“

RUBRIKA:
LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU

Který ptáček jarabáček bez veliké námahy tlusté ocelové červy vytahuje z podlahy?

(žáci z III.A)

Správné řešení vložte do schránky označené LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU, která bude umístěna v trafi ce 

Jana na náměstí v Krásné Lípě nebo zašlete na e-mail: sarkapeskova@centrum.cz. Výherce získá volnou 

vstupenku na vybrané představení v krásnolipském kině.

Za správné vyluštění minulých tajenek si mohou v podatelně Městského úřadu v Krásné Lípě 

vyzvednout vstupenky na jimi vybrané představení do krásnolipského kina tito úspěšní řešitelé: 

Petr Heene a Eliška Halušková oba ze 4.A, Kamila Lišková a Pavel Votápek (Kyjov).
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Hola, hola, škola volá......
Leden – doba zápisu do školy, je pro děti ze školky 

vždy obdobím velkých příprav.

Dříve než je jejich krůčky zavedly na tu důležitou 

první cestu k zápisu, podnikli malí 

šikulkové spoustu dalších zajímavých věcí.

Zahráli si na školu , vypravili se na několik exkurzí a 

taky si vyzkoušeli sezení v lavicích...

Naše první návštěva vedla do první třídy, kde již 

čekali starší kamarádi, kteří svoje 

mladší následovníky ochotně pustili na svá místa a 

dokonce jim půjčili učebnice.

Hodná paní učitelka Jana Dvořáková dětem 

předvedla, jaké to je - učit se...

Je sice pravdou, že předškoláčci byli zpočátku 

nesmělí, ale u společné písničky na závěr 

hodiny se už trochu osmělili. 

Nejlepší byla přestávka, kde se všichni vzájemně 

pozdravili a podělili o zážitky.

Na oplátku jsme pak prvňáčky pozvali zase k nám, 

do školky, aby si zavzpomínali na 

staré časy. Přišli všichni a je třeba říci, že to vypadalo, 

jako kdyby ze školky před malou 

chvilkou právě odešli, pátravým okem zaregistrovali 

veškeré změny, pozdravili se s 

kamarády a hurá na hračky – po hodině bylo těžké 

se zase odloučit...nicméně – každý 

musel tam, kam patří – malé děti do školky, velké 

zpátky do lavic..

Však ti „malí“ tam zasednou co nevidět...

Naše další cesta vedla do neméně důležité budovy 

– školní jídelny, kde nás paní 

Kubáňová ochotně provedla a také dětem vysvětlila, 

jak to tam chodí.

Pak jsme již měli blízko do školní družiny, která bude 

pro mnohé školáky na dlouhou

dobu útočištěm a kde je vlídně přivítala paní 

vychovatelka Dáša.

Naproti tomu velká škola, kam jsme také zabrousili, 

působila na děti trochu majestátně a 

tak do ní vstupovali s respektem, také proto, že 

právě začala vyučovací hodina a tak 

museli být jako myšky. .Moc se jim tam líbilo a mnozí 

už se tam v těch velkých lavicích 

viděli...

Tak skončilo naše seznamování se školou a myslíme, 

že úspěšně, neboť k zápisu se 

těšili úplně všichni a jejich slavnostní vstup do další 

životní etapy byl vskutku plný 

očekávání.

Ještě si sice počkají než půjdou s aktovkou už 

doopravdy, ale my dospělí víme, že ten 

čas uletí jako voda. Tak ať se Vám v té škole líbí 

– budoucí prvňáčci!! 

Za MŠ Smetanova Drahoslava Lehoczká

ÚSMĚVY ZE ŠKOLKY
aneb Zasmějte se s námi nad 
moudrými nemoudry našich 

dětiček 
Při házení šipek do terče:
Hošík pobízí kamaráda, který drží šipku: „ Podej 
mi ten ŠÍPEK...“

Při hře s kostkami: 
Děti si z velkých dřevěných kostek postaví loď, 
na které se jedna z dívenek určí jako kapitán 
lodi. Stoupne si před „námořníky“ a důležitě 
prohlásí: „Tak a teď se jedeme MOŘIT NA LODI“. 
(plavit po moři)

Při povídání nad obrázky zimních sportů:
P.uč: Děti, jak se jmenuje ten sportovec 
na bruslích? Chlapeček si pospíší, aby ho 
nikdo nepředběhl a vykřikne: „HOKEJZÁK ! “ 
(hokejista)

Velmi živý klučík sedí s ostatními dětmi u 
stolečku, pracuje s nůžkami a u toho neustále
brebentí. Při chvilce nepozornosti mu nůžky 
ujedou a píchnou ho do nehtu. Rozhořčený 
hošík upustí nůžky, zvedne postižený prstík s 
nepatrným škrábnutím a hudruje: „To jsou ale 
nešikovný nůžky, teď mi podřízly nehet!

Při prohlížení knihy:
Malý chlapec přijde k p. učitelce, ukazuje jí tygra 
a poučuje: „Podívej, paní učitelko, jaký má ten 
tygr ŠKRABKY!“ (drápky)

Nad globusem:
Děti si celý týden hrály na severní pól. Při 
společném povídání se p. uč.zeptá: „Jak 
se jmenují lidé, kteří bydlí na severním 
pólu?“ „EXIMÁCI“ vykřikne překotně jeden z 
předškoláků...

Při komunikaci s kamarády:
Poučuje jeden moudrý druhého: „ Víš, a v 
bazéně, no tak tam si musíš ZASTRČIT NOS! „

Rozhovor prťousků:
„Kam jdeme?“ – otázka „DO PARKOVIŠTĚ!“ - 
pohotová odpověď...

Děti sedí u stolečku, kreslí si a u toho si povídají. 
Jeden zvídavý hošík stále nemůže pochopit, co 
mu ostatní vysvětlují. Nakonec marnou snahu 
o pochopení vzdá, opře se o židličku, rozhodí 
rukama, zakroutí hlavou a rádoby dospělácky 
konstatuje: „To jsem z toho SRNA“

PODĚKOVÁNÍ
Paní učitelky a děti z MŠ Masarykova touto cestou 

děkují ochránci přírody TILIA, panu Janu Bezkovi, 

za několikaletou vynikající spolupráci v podobě 

pestrých, zábavných, naučných a předem perfektně 

připravených přednášek, besed a soutěží, z nichž 

poslední se konala 30. ledna 2008 na téma „Jak žijí 

netopýři“. Pan Bezek se dokázal  svým přístupem 

přizpůsobit nejmladším dětem a vyprávěním, 

smyslovými, didaktickými a pohybovými hrami, 

kresbou,  dokázal vytvořit perfektní atmosféru. 

Přejeme mu, aby nadále rozdával úsměv 

v „Indiánské vesničce“ Růžová, do které se znovu 

navrací. Doufáme v obnovu spolupráce snad již 

v měsíci září 2008. 

(Kolektiv učitelek a dětí z MŠ Masarykova)

Keramika pro děti 

Děti z keramického kroužku a jejich vedoucí 

Markéta a Hanka mají za sebou úspěšný keramický 

rok. Konečně se podařilo pro kroužek zajistit 

vlastní pec na výpaly keramiky a dva elektrické 

kruhy. Pravidelně se také oddíl může scházet 

ve výtvarné dílně ve škole. Děti si v poslední 

době vyrobily keramické dýně, vánoční dárky, 

vánoční výzdobu nebo fondue na čokoládu. Na 

keramickém kruhu začínají vznikat první malé 

misky. Zvládnout roztočenou hroudu hlíny na 

keramickém kruhu není vůbec snadné, přesto 

se děti z kroužku vrhly do nové práce s chutí. 

Abychom pouze nepracovali, pojedeme společně 

na výlet do bazénu, ale o tom až příště. 

Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům, 

Hana Volfová

 

Keramická dílna i pro dospělé

Pro ty co mají chuť vyzkoušet si tvorbu 

z keramické hlíny, výrobu z plátu, točení na 

kruhu, glazování a další,  bude každé úterý 

od 17 hod. k dispozici  keramická dílna. Bližší 

informace a přihlášku lze předat v komunitním 

centru, na adresu volfova@soukroma.cz nebo 

tel. 777 291 400. Těšíme se na spolupráci Hana a 

Markéta.
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TURISTÉ LETOS SLAVÍ 120. LET
ZALOŽENÍ KČT

Prvním turistickým Klubem na území Krásné Lípy 
byl TURISTEN KLUB, který byl založen 25. srpna 1882 
po letech samostatné činnosti, kdy představitelé 
jednotlivých klubů působících v nejsevernější části 
Čech dospěli k tomu, že by bylo lepší spolky sloučit 
v jeden klub. Za tímto účelem se 23.8.1885 v Malém 
sále hotelu Beseda uskutečnilo ustavující setkání 
zástupců jednotlivých klubů, kde byly schváleny 
stanovy Horského spolku pro nejsevernější Čechy 
(Gebirgs Verein fur das nördlichste Böhmen) se 
sídlem v Krásné Lípě. Do čela spolku byl zvolen 
MUDr. Johann Hille z Krásné Lípy.
Že šlo o správnou volbu, svědčí i to, že svou funkci 
vykonával plných čtyřicet let. Pod jeho vedením 
vznikl velký turistický spolek z 23 klubů čítající na 
4000 členů ze šluknovska a části Lužických hor se 
sídlem v Krásné Lípě. MUDr. Johann Hille zemřel 
12. června 1925. Již 13. září 1925 byla tomuto 
předsedovi v Kyjovském údolí poblíž soutoku 
Křinice s Bílým potokem odhalena 150 kg těžká 
pamětní deska s reliéfem MUDr. Johanna Hilleho.
Horský spolek pro nejsevernější Čechy se stal 
velmi významným, svou celospolečensky veřejně 
prospěšnou činností se zapsal neodmyslitelně 
do historie krajiny. Jeho zásluhou krom bohaté 
sportovní aktivity bylo budování turistické 
infrastruktury, byly to různé chaty, útulny, 
občerstvovací zařízení, rozhledny, vyhlídky, 
studánky, ale i koupaliště, cesty apod. Bohatou 
činnost přerušila na čas první světová válka.
Po skončení druhé světové války a vysídlení 
převážné části původního německého obyvatelstva 
zanikl Horský spolek pro nejsevernější Čechy, a 
tím také zanikla na dlouhá léta na krásnolipsku 
organizovaná turistika. Okolní krajina však stále 
lákala k vycházkám, které byly organizovány spíše 
nahodile jednotlivci nadšenými pro turistiku, nebo 
organizacemi tehdejší Národní fronty. Tak začala 
být vlastně znovu objevována krajina, jejíž po 
staletí udržovaná a rozvíjená podrobná znalost 
vlastně téměř úplně zmizela. Z paměti se pomalu 
začala vytrácet i znalost původních názvů míst a 
krajinných prvků, někde tak vznikly i názvy nové.
Dá se ale říci, že půda pro rozvoj turistiky 
byla po dlouhých letech opět připravena.
V roce 1980 se při TJ ČSTV začala turistika pěstovat 
jako zájmová činnost. 11.11.1981 vznikl první 
poválečný pevně organizovaný odbor turistiky 
tělovýchovné jednoty Krásná Lípa. Ač se nestal 
nástupnickou organizací Horského spolku, k jeho 
odkazu se přihlásil. Jeho činností i v dalších letech 
prolínala úcta k turistické tradici, která zde byla stále 
přítomna. Od 1. ledna 1991 v Krásné Lípě existuje 
Klub českých turistů (KČT), jehož vznik uzavřel 
první kapitolu poválečné obnovy zdejší turistiky.
KČT Krásná Lípa je 26 let pořadatelem tradičních 
akcí: Novoroční výstup na Vlčí horu, Nejsevernější 
zimní táboření v ČR. pod Vlčí horou, a dálkové 
a turistické pochody Skalními hrádky Labských 
pískovců. V roce 2006 byl klub pověřen oblastním 
výborem pořádáním 1. Letního turistického 
srazu. K bohaté spolkové činnosti po celou 
dobu své existence se krásnolipští turisté 
věnovali brigádnické a vydavatelské činnosti.
Ústředí pověřilo Krásnou Lípu
Na semináři pořadatelů veřejných akcí 21.4. 2007 v 
Zábřehu na Moravě byl vyhlášen program k oslavám 
120 výročí KČT. Jednotlivé kluby byly vyzvány k 
uspořádání akce k oslavě významného výročí. Oblasti 
pak měly jednu vybrat jako hlavní. Oblastní výbor 

Slavit se bude i 
v Krásné Lípě – a to 

v sobotu 22.3.

Ústeckého kraje touto akcí pověřil Krásnou Lípu.
Proto Vás touto cestou zvou krásnolipští turisté do v 
posledních letech dynamicky se rozvíjejícího města 
plného parků a sportovišť, do města, které je sídlem 
Správy Národního parku České Švýcarsko, které 
je obklopeno krásnou přírodou CHKO Labských 
pískovců a CHKO Lužické hory. Do Krásné Lípy.
Kdy, kde a jak se bude slavit?
120. výročí KČT si připomeneme v sobotu 
22. března v 10 hodin zahájením okresního 
jarního srazu, bude zajištěn stánkový prodej, k 
dobré pohodě zahraje dechová kapela, v rámci 
jarního srazu bude uskutečněn výlet k pramenům 
Křinice, kde dojde k otevření studánek. Další 
možností účastníků budou individuální výlety na 
Köglerově stezce, nebo na rozhlednu Vlčí horu . 
V rámci Děčínského okresního jarního srazu 
turistů bude v 10,15 hod. v krásnolipské galerii 
v Domě volného času zahájena turistická 
výstava. Touto hlavní krajskou akcí věnovanou 
oslavě významného turistického výročí pověřil 
oblastní výbor Ústeckého kraje OKČT Krásnou 
Lípu. Spolupořadatelem akce je MěÚ Krásná 
Lípa, časopis Turista a ČSOP Tilia Krásná Lípa.
Výstava bude prezentovat pěší turistiku, turistiku 
mládeže, lyžařskou turistiku a zimní táboření, 
turistické značení, ochranu přírody, regionální 
historii turistiky (Koglerova stezka) a časopis Turista.
Výstava se bude konat od 22.3. do 26.4. 2008
                         (V. Hieke)

Členové místní odbočky „Mladí rybáři začátečníci“ 
(dále jen MRZ) našli v prodejním katalogu zásilkové 
fi rmy nabídku rybářského člunu, jehož pomocí 
budou mít mnohem lepší úlovky. Slovo dalo slovo, 
penízek k penízku a člun byl na cestě. Avšak. Místo 
v létě, v zimě. Kyjovský kopec dělá starost autobusu, 
natož lodi. I když byl člun na speciálních saních, 
skončil v příkopu. „MRZ“ rozhodli, že se na přehradu 
dostanou Kyjovským údolím. Spojenými silami 
dostali člun na cestu a za velkého nadšení zamířili 
do údolí. A to byl okamžik, kdy v nastalé sněhové 
bouři byli viděni naposledy.
Někdo říká, že viděl na Aralském jezeře jako vrak 
stejnou loď. Jiný, že potkal jednoho z „MRZ“ na 
Sicílii.
Co je na tom všem pravda nevím, ale jistě asi 
před dvaceti lety stejný rybářský člun brázdil vlny 

VĚŘTE - NEVĚŘTE

Nové vzdělávací 

kurzy v Krásné Lípě

Již od března  2008 připravila obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko  dva zajímavé 
vzdělávací kurzy v rámci profesního vzdělávání 
v oblasti cestovního ruchu a práce s veřejností, 
které jsou určeny zájemcům z řad veřejnosti, 
dále zaměstnancům soukromých  fi rem i 
pracovníkům státních i neziskových organizací.
Prezentační dovednosti a vystupování na 
veřejnosti je název třídenního kurzu, který bude 
probíhat od 5. do 7.března 2008,  na němž se 
účastníci naučí především  v rámci praktických 
nácviků pod  odborným lektorským dohledem 
jak správně prezentovat své záměry  či fi rmu, jak 
účelně vystupovat před veřejností a zákazníky, 
jak správně sestavovat své prezentace, jak se 
zbavit trémy, jaké jsou základy kvalitní verbální i 
neverbální komunikace, základy společenského 
jednání a etiky a mnohé další.
Pracovník regionální turistiky v chráněných 
územích je  akreditovaný kurz  MŠMT pro 
všechny, kteří mají zájem profesně působit 
v oblasti průvodcovských služeb v chráněných 
územích, zejména v regionu Národního parku 
České Švýcarsko. Bude probíhat od 17. března 
do 20. května 2008 a účastníci se seznámí 
jak s teorií ( oblast: ochrana přírody, šetrný 
turismus, zážitková pedagogika, psychologie 
práce se skupinou atd.), tak s praxí v terénu, 
protože součástí  kurzu jsou i exkurze v terénu a 
zkušební průvodcovské trasy posluchačů kurzu 
s různými skupinami. Kurz celkem obsahuje 
169 hodin, z toho 110 hodin praxe. Zajímavá 
je i informace, že pro osoby registrované na 
úřadech práce, je kurz zdarma. V případě zájmu 
se lze účastnit i dílčích, tématicky samostatných 
seminářů.
Oba tyto kurzy probíhají v nových, moderně 
vybavených učebnách Domu Českého 
Švýcarska v Krásné Lípě.
Podrobné informace o výše zmíněných kurzech 
i dalších vzdělávacích akcích najdete na: 
http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani-
nabidka-otevrene-seminare/.

(Dana Štefánková, České Švýcarsko o. p. s.)
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Kyjovské přehrady, ryby však na palubě nikdy 
neměl.

(Pavel Potápek – Kyjov)


