
348

krásnolipský

půlměsíčník 4,- Kč 2. dubna 2009

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 16. dubna

Vážení spoluobčané, sousedé!

Rekonstrukce náměstí 
v podrobnostech 

Zastupitelstvo 
města schválilo 

rozpočet

V letošním roce se v našem městě, v jeho centru, realizuje několik větších staveb, které nám 
především v následujících sedmi měsících znepříjemní život - omezí dopravy, což představuje 
fronty aut i velké znečištění. 
Žádám vás a prosím o porozumění a trpělivost. Snažte se to vydržet, omezit případně jízdu 
autem v centru města.
Výsledek snad bude stát za to a budeme mít na mnoho dalších let klid a přitom upravené 
centrum města. 

Děkuji za pochopení.
Zbyněk Linhart, starosta města

Projekt rekonstrukce náměstí město 
připravovalo mnoho let. V loňském roce byla 
městu schválena dotace v rámci Regionálního 
operačního programu Severozápad. Přes 
podzimní a zimní měsíce se podařilo zvládnou 
podrobnější přípravu a výběrové řízení na 
dodavatele. A pak se již mohlo začít. Velká část 
- hrubé stavební práce - by měla být hotova do 
konce letošního roku, kompletní dokončení 
pak musíme stihnout do května příštího roku. 
Co se tedy změní ? Plocha náměstí bude mít 
novou konstrukci a navrch přijde dlažba, 
pojízdné a parkovací části budou z přírodních 
žulových kostek, pochozí části pak z umělé – 
betonové dlažby s přírodním vzhledem. Nově 
se, především v části okolo křižovatky, objeví 
intenzivní, převážně nízká zeleň. Současná 
lípa zůstane a bude podsázena půdokryvnými 
dřevinami, další dva stromy budou vysázeny 
v severní části. Na sloupech veřejného 
osvětlení budou květiny. Veřejné osvětlení 
budou tvořit nová moderní svítidla. V severní 
části bude nová kašna o průměru asi 3,5 metru 
s dvojitým systémem tryskání a barevného 
nasvícení. V místech nových nájezdů se již 
buduje nová mostní konstrukce. Dlouho jsme 
zvažovali možnost otevřít část Křinice, ovšem 
s výjimkou jarního tání či dlouhodobých dešťů 
je v korytu velmi málo čisté vody a pak dost 
zapáchá. Do budoucna však není vyloučeno 
některou z částí potoka otevřít. Na náměstí 

bude nové vybavení, tzv. mobiliář – lavičky, 
odpadkové koše, kolostavy, květníky, sloupky, 
plůtky atp.
Velké náklady si vyžádá odvodnění celé plochy 
včetně střešních svodů a záložní odvedení vod 
za sklepů přilehlých domů. Na celém náměstí 
bude zhruba 56 parkovacích míst, plochy pro 
auta a chodce budou oddělena obrubníky, 
ale převýšení bude malé, aby se po celé ploše 
dobře chodilo, a aby se dala pohodlně využívat 
pro společenské akce.
Komplikací při provádění prací je současná 
rekonstrukce silnice druhé třídy mezi Českou 
Kamenicí a Jiříkovem, což navíc v případě 
našeho města bude znamenat nejen 
obnovu povrchu – nové asfalty, ale budou 
se vyměňovat i základy a řešit odvodnění. To 
s sebou přináší problémy např. se zásahy do 
chodníků, atp. Podařilo se domluvit výměnu 
vodovodu mezi kinem a Správou Národního 
parku provedenou společností SčVK. Další 
stavbou je přivedení hlavního vodovodu 
z Rybniště do naší vodárny. 
V jednom místě se v současné době 
koncentruje velké množství stavebních prací 
s dopadem na provoz a omezení průjezdu 
městem.

(Z.Linhart)

16. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa 
mělo na programu téměř 70 bodů. 
Tím nejdůležitějším bylo projednání 
a schválení rozpočtu města na rok 2009. 
Sestavit rozpočet v současné nejasné 
hospodářské situaci, kdy lze jen těžko stanovit 
úroveň příjmů z rozpočtového určení daní, 
bylo velmi komplikované a v průběhu roku 
bude potřeba jeho plnění věnovat zvýšenou 
pozornost a případně reagovat jeho úpravou. 
V provozní části je počítáno s příjmy ve výši 
48,16 mil. Kč, s výdaji pak ve stejné částce. 
Investiční rozpočet je pro letošek nastaven 
v příjmech v úrovni 11,49 mil. Kč a ve 
výdajové části 42,2 mil. Kč. Rozdíl je způsoben 
postupným náběhem fi nančních prostředků 
ze schválených dotací z fondů EU. Mezidobí 
bude fi nancováno z vlastních volných 
prostředků popř. překlenovacím úvěrem. 
Celkově tak město bude hospodařit 
s prostředky ve výši 90,4 mil. Kč. 
Dále byly projednány v ekonomické části 
zprávy o hospodaření příspěvkových 
organizací města, kontrola hospodaření Relax 
Krásná Lípa, p. o. atd. 
ZM se také detailně zabývalo investičními 
akcemi, a to především rekonstrukcí náměstí, 
obnovou zeleně, ale i opravou průtahu 
Krásnou Lípou.
K dalšímu jednání se zastupitelstvo města 
sejde v červnu.

(Jan Kolář)

 Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.

Třídění odpadů 
2008 - opět jsme 

lepší
Množství vytříděného odpadu v Krásné Lípě 
nepřetržitě roste již od roku 1999. 
Tehdy jsme začínali s ročním výsledkem 38 tun 
odpadu v celkem sedmi komoditách. Výsledky 
za rok 2008 ukazují, že se nám v loňském roce 
podařilo vytřídit již 163 tun dále použitelných 
surovin. Meziročně to pak je nárůst o více než 34 
tun. Největší nárůst je v komoditě papír a nápojový 
karton. Jenom pro zajímavost, celková roční 
produkce odpadů ve městě je 1 128 tun. Třídíme 
tedy zatím necelých 15%! 
V loňském roce město také zásadně rozšířilo 
nabídku separačních míst po celém městě 
i v osadách na celkový počet 20 sad barevných 
kontejnerů. Zároveň přitom zůstal zachován 
i pytlový svoz odpadu.
Takže třiďme dál, o přínosu v oblasti ochrany 
přírody není pochyb. 

Akce Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě – Centrum Českého Švýcarska II je podpořena 
z fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR v rámci programu Regionální operační program NUTS 
II Severozápad a to částkou 31,3 mil.Kč.
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RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA  ZDARMA
Vaše dotazy zasílejte písemně na rebicek@krasnalipa.cz nebo si můžete na tel. 412 354 849 

domluvit osobní schůzku s právníkem v komunitním centru. Na schůzku je třeba přinést související 

doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.

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

obchodních společností, 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.

Dotaz:  

Mezi mým pozemkem a sousedovým je pletivový plot, který byl vybudován společně. 

Soused pěstuje slepice a od nich se šíří nepříjemný zápach. Chtěl jsem plot mezi námi 

udělat nějaký betonový nebo zděný. Soused s tím nesouhlasí. Jak se mohu sousedovi 

bránit?

Odpověď:

Je nutno zkoumat a zjišťovat, proč soused s postavením zděného plotu nesouhlasí. Pokud by 

nesouhlas souseda byl do té míry věcný, že stavební úřad nevydá v územním řízení územní 

rozhodnutí o umístění stavby – plotu, pak nezbude tazateli než se po sousedovi domáhat 

odstranění závadného stavu – zápachu, tedy odstranění pěstování slepic.

Samozřejmě není nejlepší se se sousedem soudit nebo na něj volat kontrolní orgány, tedy 

podávat na něj stížnost. Jednak to naruší vaše vzájemné vztahy (až do třetího kolena), jednak 

ale – co když náhodou nedá orgán za pravdu Vám? 

Doporučuji zajít za sousedem a říci mu: „Sousede, máme rozdílné názory na fotbal, politiku 

a smrad od tvých slepic. Pojďme si písemně napsat: Pokud jde o slepice, rozhodnou orgány 

hygieny (soud, soused z druhé strany, starosta …), až nás vyslechnou, a my se oba podle 

toho zařídíme.“ 

Smysl takové písemné dohody spočívá v tom, že se zbytečně nerozhádáte v ostatním soužití. 

Do takové dohody napíšete: „Já si myslím, že slepice soused může chovat, ale ne tak, aby mi 

to tolik vadilo, on si myslí, že mi to nemůže vadit a že ho jenom buzeruju. Tak jsme se dohodli, 

že tento náš spor rozhodne ten a ten.“ A s tímto papírem si pak, kdykoliv se potkáte, budete 

vzájemně mávat před očima a říkat si: „Jinak se kamarádíme, ale tady se prostě nemůžeme 

shodnout, stejně jako se neshodneme na tom, zda lepší fotbal hraje Sparta či Slavie. Někdo 

jiný, mimo nás, rozsekne náš spor – přesto však můžeme spolu chodit na pivo.“

Tento uvedený návrh si prosím pamatujte ve všech sousedských sporech – je to určité 

řešení vašich vzájemných vztahů. Vždyť určitě existuje celý dlouhý seznam věcí, v nichž se 

se sousedy neshodnete. 

Právní poradna v pondělí 20. 4. 2009 (třetí pondělí v měsíci) 

bude uzavřena.  První pondělí v měsíci, tedy 6. 4. 2009 je 

poradna otevřena od 17 hod. 

Svoz separovaného 

odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 6.4. 2009 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 9.4. 2009 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 20.4. 
2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 23.4. 2009 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

Komunitní centrum Krásná Lípa, 
www.krasnalipa.cz/kccs

JOB poradna
Pondělí 9:00 -16:00

Volná pracovní místa, poradenství při 
hledání zaměstnání.

 
Amari poradna

Úterý 13:30-17:30
Středa 13:30-17:30

Poradenství při řešení sociálních 
problémů.

 
Občansko právní poradna 

1.a 3. pondělí v měsíci 17:00 – 18:00
Mimo uvedenou dobu odpovědi na 

písemné dotazy
Poradenství při řešení právních otázek.

 
Léčebné poradenství

Vždy 1. pondělí v měsíci – poradenství při 
dietách a nemocech 

 
Přístup na internet a k počítači

Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti do 15 let
Úterý 9:00 – 17:00 – pro starší 15 let

Práce na PC a internetu.
 

Amari klub
Čtvrtek 14:00 – 16:00

Pro děti i jejich rodiny.
 

Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -16:00

Podporované zaměstnávání a bydlení pro 
klienty s různým stupněm postižení.

 
Šicí dílna

Úterý 9:00 – 17:00 
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití 

a opravy oděvů.
 

Kontaktní místo Lokálního partnerství 
Šluknovsko.

Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Nepalte v tve  -  ŠT PKUJTE !!! 

        ZDARMA 
             Likvidaci v tví do pr m ru 10 cm pomocí traktorového št pkova e. 

    KDY?  V termínu od 30. 3. do 10. 4. 2009 

M sto Krásná Lípa nabízí ob an m 

Objednávky a bližší informace:  

Technické služby, p. Kamberská tel.: 412 354 848 

V TVE UKLÁDEJTE SILN JŠÍM KONCEM K JEDNÉ STRAN  NA P ÍSTUPNÉM  

MÍST , NEJLÉPE P ED PLOT KE KOMINIKACI!!! 
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Krásná Lípa v zajímavých číslech Vandrujeme po 
Severu s ČRo Sever

FOTOSOUTĚŽ: Znáte opravdu Krásnou 
Lípu?

Finanční příspěvky 
pro organizace jsou 

rozděleny

Oznámení výluky

F

Ceník za nakládání a manipulaci odpadů ve 
Sběrném dvoře v Krásné Lípě

Počet obyvatel v Krásné Lípě k 31.12.2008

Pohled do statistik evidence obyvatel 
poskytne občas zajímavá čísla v zajímavých 
souvislostech. Tak například z nich vyčteme, 
že Krásná Lípa má 3683 obyvatel s průměrným 
věkem 45 let. Z toho je 1821 mužů, kdy 
nejmladší muži žijí v osadě Hely a 1862 žen, 
když nejmladší ženy žijí ve Vlčí Hoře. Také se 
z nich dozvíme, že dospělých je v Krásné Lípě 
3058 a dětí 627. Že se v loňském roce v Krásné 

Lípě narodilo 59 dětí, 23 obyvatel zemřelo, 
86 lidí se z Krásné Lípy odhlásilo, ale 40 se 
k trvalému pobytu ve městě přihlásilo. Také 
se z nich dozvíme, že od roku 2004 se počet 
obyvatel v Krásné Lípě zmenšoval, ale v roce 
2007 nastal zlom a během jednoho roku se 
počet obyvatel Krásné Lípy zvýšil o 23 trvale 
bydlících lidí a v loňském roce si Krásnou Lípu 
k trvalému žití vybralo dalších čtyřicet lidí.

Český rozhlas Sever si pro své posluchače, 
a nejen pro ně, připravil putovní akci. Od 
začátku dubna do konce října můžete 
navštěvovat vybrané památky (hrady - 
Trosky, Střekov, Bezděz, Grabštejn, Houska, 
Hazmburk, zámky - Frýdlant, Hrubý Rohozec, 
Lemberk, Sychrov, Zákupy, Červený Hrádek, 
Ploskovice, Benešov nad Ploučnicí, Děčín, 
informační centrum Krásná Lípa, Zoologické 
zahrady - Chomutov, Ústí nad Labem a Děčín, 
Památník Terezín) a sbírat razítka do vaší 
Vandrkarty. Po nzsbírání 10 razítek získáte 
zlaťák Českého rozhlasu Sever. Pokud budete 
chtít soutěžit dál o hodnotné ceny, můžete 
potrápit své znalosti a odpovědět na otázky 
ve Vandrkartě. Abyste to neměli tak těžké, 
odpovědi na naše všetečné otázky se dozvíte 
buď při výkladu průvodce na daném výletním 
místě, nebo ve vysílání, a to v pořadech Host 
na Severu a Přijeli jsme k Vám. Více informací 
se dozvíte na webových stránkách: www.
sever.rozhlas.cz
Příjemné vandrování po našem regionu 
a pohodový poslech vám přeje vaše rádio - 
Český rozhlas Sever.

A fotosoutěž pokračuje. Ve Vikýři 
Vám pravidelně přinášíme fotografi e 
nějakého zajímavého zákoutí Krásné 
Lípy a Vaším úkolem je uhodnout, o co 
se jedná a kde se objekt nachází. Kdo 
do týdne od vydání Vikýře na kartičce 
o rozměrech poloviční pohlednice 
správně odpoví, připíše svoji adresu 
a kartičku odevzdá v informačním 
středisku na náměstí, nebo správnou 
odpověď pošle na e-mailovou adresu 
milansudek@seznam.cz, bude zařazen 
do losování o tři volné vstupenky do 
našeho kina. Ale tím to nekončí. Správné 

odpovědi na úkoly ze všech Vikýřů  
budou v prosinci znovu slosovány a tři 
z Vás si mohou odnést pěkné výhry. 
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:  
Vytesaný kříž je na Dittrichově hrobce 
v městském parku
Pan Milan Procházka si může vyzvednout 
vstupenku do kina u místostarostky Jany 
Galové na MěÚ Krásná Lípa. 
Tentokrát se nebudeme zabývat 
objektem historickým, ale Vaším úkolem 
je poznat „dílo“ současného majitele. 
Stačí napsat ulici a číslo popisné!

Finanční příspěvky města na podporu 
kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práci s mládeží rozdělila Rada města Krásná 
Lípa na svém zasedání minulý čtvrtek. 
Tak jako v loňském roce, byla rozdělena část 
(156 tis. Kč) – příspěvek na činnost a jednotlivé 
akce, z celkově vyčleněné sumy (200 tis. Kč) na 
tento rok. 
Zbytek, 44 tis. Kč, zůstal v rezervě a bude 
zčásti použit na podporu mimořádné akce 
nebo jako odměna za zdařilé akce. Ale to až 
na konci roku. 
Mimo fi nanční příspěvky schválila Rada města 
i technickou podporu od Technických služeb 
města – to je také nezanedbatelná pomoc. 
Ač se může zdát, že rozdělovaná částka není 
nijak závratná, je potřeba vzít úvahu, že 
většina organizací má ještě zdarma k dispozici 
po celý rok pro své tréninky, zkoušky, zápasy 
či vystoupení buď sportoviště (tělocvičnu, 
fotbalový areál), anebo kulturní dům, popř. 
další prostory. A udržení těchto zařízení 
v chodu stojí ročně několik milionů korun. 
Nová pravidla pro přidělování dotací 
s tabulkou rozdělení příspěvků najdete na 
webových stránkách města - www.krasnalipa.
cz.

ve dnech 2. a 6. 4. 2009 vždy od 8.30 hodin do 
13.30 hodin bude konat výluka traťové koleje 
mezi železničními stanicemi Rumburk - Krásná 
Lípa. Z tohoto důvodu nahradí ČD, a.s. vlaky č. 

2604, 2637, 1106, 1113, 2606, 2639, 1108, 1115 
v úseku Rumburk - Krásná Lípa autobusovou 
dopravou. 

Umístění zastávek náhradní 
autobusové dopravy: Krásná Lípa 
před staniční budovou, Rumburk před staniční 
budovou 

Cestující budou informováni vývěskami na 
zastávkách ČD, místa zastávek náhradní 
autobusové dopravy budou označena 
tabulemi.  

 

  Krásná 
Lípa 

Krásný 
Buk 

Kyjov Sn žná 
Vl í 
Hora 

Zahrady 
Dlouhý 
D l 

Kamenná 
Horka 

Hely 

celkem obyv. 3 348 83 14 29 95 66 26 11 11

pr m.v k 39 42,25 46 48,72 43,26 47,18 55,15 49,27 36,27

muži 1 652 44 6 14 50 30 9 7 7

pr m.v k 36,64 41,27 53 51,64 45,62 45,1 63,56 44,71 32,86

ženy 1 694 39 8 15 45 36 17 4 4

pr m.v k 41,01 43,36 40,75 46 40,64 48,92 50,71 57,25 42,25

 

Druh odpadu M rná 
jednotka 

Cena za 
jednotku (v 

K ) 
Pneumatiky           ks 20,00 
Stavební su  net íd ná           kg 1,50 
Velkoobjemový odpad           kg 1,50 
Sm sný komunální odpad           kg 1,50 
Lednice, pra ky           ks 50,00 
Televizory, monitory           ks 50,00 
Vysava e, žehli ky, drobná el.za ízení           ks 20,00 
Tento ceník nabyl ú innosti ve st edu 1. dubna 2009 

2604 1106 2606 1108 2637 1113 2639 1115
Krásná Lípa 9:33 10:35 11:33 12:35 Rumburk 10:15 11:09 12:15 13:09
Rumburk 9:39 10:41 11:39 12:41 Krásná Lípa 10:21 11:15 12:21 13:15
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Počítačové kurzy pro seniory 

Ze sociální AMARI poradny

Dluhy jsou noční 
můrou a rostou!

Výstava přilákala desítky návštěvníků

Občanské sdružení CEDR zahajuje projekt 

„Senioři komunikují.“ Cílem projektu je 

seznámit seniory se základní obsluhou 

PC s využíváním možností internetu, 

s používáním elektronické pošty, se psaním 

textu, ale také používat mobilní telefon 

a platební kartu. Celkově se bude jednat o 14 

hodinový intenzivní kurz (12 hodin práce na 

PC,1 hodina platební karta a 1 hodina mobilní 

telefon). CEDR pro seniory uspořádá dva kurzy. 

Jeden se uskuteční v jarním termínu od 18. 5. 

2009 do 23. 5. 2009. Druhý kurz se uskuteční 

v podzimním termínu od 21. 9. 2009 do 26. 

9. 2009. Senioři, kteří mají zájem se kurzů 

zúčastnit, se mohou přihlásit v komunitním 

centru, na email os.cedr@seznam.cz, nebo na 

telefonu 412 354 849, 775 233 703. Kurz je pro 

seniory bezplatný. Projekt „Senioři komunikují“ 

byl podpořen z Nadačního fondu manželů 

Livie a Václava Klausových. 

Do Amari poradny přišla paní v tíživé životní 

situaci - říkejme jí třeba Zdeňka. „Mám čtyři 

děti, jsem na mateřské, manžel od nás odešel 

před více než šesti měsíci, nemám doma 

několik měsíců elektřinu a nemám ani peníze. 

Musím to začít řešit, hrozí mi odebrání dětí. Do 

azylového domu pro matky s dětmi nechci, 

ani bych na to neměla. Chci se nechat rozvést 

a dát vše do pořádku.“

Paní Zdeňka do poradny přišla na doporučení 

pracovnice odboru sociální péče o děti 

v Rumburku. Společně jsme začali rozplétat 

spletenec problémů, do nichž se moje nová 

klientka svým přičiněním dostala. Po mnoha 

konzultacích v AMARI poradně se dostavily 

první výsledky intenzivní páce. Paní Zdeňka 

odeslala návrh na úpravu výchovy a výživy 

a také návrh na rozvod manželství.  Dalším 

cílem bylo znovu zapojení elektřiny do bytu 

a také vyřízení sociálních příspěvků. I to 

se podařilo. Rodině byla znovu zapojena 

elektřina. Zdeňka i nadále zůstává klientkou 

Amari poradny. Dalším cílem pro paní Zdeňku 

je naučit se hospodařit s penězi a nespadnout 

do nového kolotoče dluhů a problémů. Na to 

se zaměříme při návštěvách v rodině.

Paní Zdeňka má zájem řešit situaci a předešla 

odebrání dětí tím, že vyhledala pomoc. 

Sociální a ekonomické výhody má výsledek 

tohoto případu také pro stát a společnost.

(Za Amari poradnu Marcela Surmajová)

Od začátku letošního roku do prvního 

březnového týdne již v občanské poradně 

v Rumburku řešilo problémy s dluhy 

22 klientů, což je o 9 klientů více oproti 

danému období v loňském roce. Většina 

obyčejných obyvatel naší republiky již 

pocítila dopad ekonomické krize, o které 

se hovoří už od konce loňského roku. Naši 

politici nás sice ze začátku ujišťovali, že se 

nás to nebude dotýkat, ale v současné 

době je realita jiná. Náš region neoplývá 

zrovna velkou nabídkou pracovních 

příležitostí a situace se ještě díky krizi 

a následnému propouštění zhoršuje. 

Spousta našich spoluobčanů má těžké 

spaní nejenom díky obavám ze ztráty 

zaměstnání, ale hlavně díky tomu, že mají 

dluhy a nejsou schopni je splácet. 

V roce 2008 kontaktovalo poradnu ve Farní 

charitě Rumburk 384 klientů a z toho bylo 

73 klientů, kteří řešili problémy s dluhy 

a neschopností splácet. Dluhy, exekuce 

a jiné potíže spojené s nesplácením trápí 

jistě mnoho obyvatel. Vedoucí Občanské 

poradny Rumburk radí: „důkladně si 

před podpisem nejrůznějších smluv vše 

promyslete, pročtěte a zvažte své reálné 

možnosti; nejpodstatnější informace 

bývají psány nejdrobnějším textem“.

Jelikož neznalost zákona neomlouvá, 

pracovníci poradny se budou snažit 

o zvyšování právního vědomí občanů 

Šluknovského výběžku - právě 

v problematice zadlužování. Podstatné 

informace, týkající se nejenom domácího 

rozpočtu, ale zejména exekucí od A až 

do Z, a také osobního bankrotu, budou 

dostupné všem zájemcům na webových 

stránkách Farní charity Rumburk -  www.

charitarumburk.cz.

(Pavla Nekudová, občanská poradna 

Rumburk)

Pouhý jeden den trvala výstava kronik města 

Krásná Lípa. Stihlo ji ale navštívit dvě stě 

dvacet sedm lidí, z toho sto šedesát sedm žáků 

krásnolipské základní školy. A většina z nich 

žasla nad tím, o jak rozsáhlou výstavu šlo 

a rozhodně nebyla připravena na to, kolik na 

ní nakonec stráví času. Ve třech místnostech 

krásnolipského komunitního centra bylo 

padesát kronik včetně jejich rozsáhlých příloh 

od roku 1978 do současnosti. Návštěvníci 

tak nahlíželi nejen do historie města, ale 

i do své vlastní minulosti. Mnozí totiž ve 

starých kronikách našli jak své jméno, ale 

často i fotografi e. Částí výstavy byl přítomen 

i současný kronikář města Ivan Jakl, který 

přítomné seznámil s tím, jak kronika vzniká.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
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Kniha mého srdce

Velikonoce 
v Kostce

Odpoledne pro 
ženy

Ukliďme svět - 
Ukliďme Kyjovské 

údolí

Pozvánka na výlet 
s Jiřím Rakem

Jak se u nás žije 
cizincům

Fotografi cké 
semináře jsou 

úspěšné

Ja

Nový interaktivní 
seminář

Legendární Beatles 
v Krásné Lípě

Nová výstava 
v Galerii Továrna

Jarní kuličkyjáda

Hudba 
mezinárodně

Městská knihovna se aktivně účastní ankety 
,,Kniha mého srdce“, kterou pořádá Česká 
televize. Každý máme svou nejoblíbenější 
knihu - zvolte si i vy svou nejmilejší knihu. Nyní 
můžete hlasovat pomocí hlasovacího kuponu 
v městské knihovně, nebo prostřednictvím 
internetových stránek. Zvítězí ta vaše kniha? 
Dejte jí svůj hlas!      

(Jindra Malinová)

čtvrtek 2. dubna od 16:00 – háčkování oblečků 
na vajíčka s Marií Píšovou
pondělí 6. 4. 2009 od 16:00 – batikování vajec 
voskem s Annou Froňkovou 
úterý 7. dubna od 17:00 – pečení velikonoční 
nádivky klasicky i dietně s bylinkářkou 
Soňou Brožovou a dietní sestrou Stanislavou 
Vaňkovou
čtvrtek 9. dubna – velikonoční pečení s paní 
Homolkovou
Místo konání: Komunitní centrum (bývalý 
Dům služeb v Krásné Lípě, 1. patro)
Podrobnosti, včetně toho, co si máte přinést, 
se dozvíte na letácích, na tel.: 412 354 846, 
777 291 400, na e-mailu: hrneckova@
krasnalipa.cz nebo na www.krasnalipa.cz/
kccs.

Pod rukama odbornic se promění nejen tváře 
modelek, ale i několika zájemkyň (či zájemců) 
z publika. Stane se tak v neděli 5 dubna 
v Kulturním domě v Krásné Lípě při nedělním 
odpoledni pro ženy, tentokrát zaměřeném 
na péči o pleť, líčení, trendy v kosmetice atd. 
Akce začíná v 15:00, vstupné je 30,- Kč. Akce je 
připravena ve spolupráci se společností Mary 
Kay.

ČSOP Tilia ve spolupráci se Správou NP České 
Švýcarsko zve všechny zájemce na jarní 
úklid koryta říčky Křinice v Kyjovském údolí 
a přilehlého břehu. Sraz je v sobotu 11. dubna 
v 10:00 u restaurace Fakulta v Kyjově. S sebou 
vhodný oděv, obuv (nejlépe holínky), rukavice 
a dobrou náladu.

V sobotu 11. dubna jste zváni na neobvyklé 
putování s Jiřím Rakem (t. č. z Ekaterinburgu 
- na tuto akci přijede tedy až z Uralu), za 
kamennými moři na Studenci a neobjevenými 
výhledy na České Švýcarsko a Lužické hory. 
Délka cca 15 km, odjezd autobusem v 11. 44 
z Krásné Lípy směr Líska. Návrat večer kolem 
20. hodiny vlakem z České Kamenice. 

Ve středu 15. dubna se v Domečku Na 
Kopečku v Rumburku koná beseda s Raisou 
Edibievou, uprchlicí z Čečenska a Alenou 
Fendrychovou, koordinátorkou Diakonie ČCE 
pro práci s cizinci.

České Švýcarsko, o. p. s. pro velký úspěch 
opakuje praktický seminář Filmová škola - 
před kamerou za kamerou - aneb - jak se 
dělá fi lm, na kterém se dozvíte jak pracovat 
s kamerou, jak si vytvořit originální záběry, 
jak sestříhat video a další praktické postupy. 
To vše účastníkům vysvětlí kameraman Luboš 
Pavel. Seminář se koná 25. dubna. Podrobnosti 
najdete na www.ceskesvycarsko.cz. 

České Švýcarsko, o.p.s.připravila interaktivní 
seminář z oblasti rozvoje cestovního ruchu, 
tentokrát na téma: „Tvorba naučných stezek“. 
Uskuteční se v pondělí 27. dubna v Domě 
Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Dozvíte se 
například to, co je tématem naučné stezky 
a pro koho je určena, zásady pro jejich 
tvorbu -vzhled a úprava tabulí, povrchová 
úprava apod., chybět nebudou ani příklady 
netradičního zpracování naučných stezek z ČR 
i zahraničí, či to, jak vtáhnout návštěvníka do 
příběhu krajiny a nakonec si navrhnete vlastní 
naučnou tabuli. Podrobnosti a přihlašovací 
kontakty naleznete na www.ceskesvycarsko.
cz.

Jedna z nejúspěšnějších evropských 
revivalových skupin The Beatles Revival 
Band z Kladna vystoupí 21. dubna v 19:00 
v Kulturním domě v Krásné Lípě. Předprodej 
vstupenek v ceně 120,- Kč si můžete zajistit 
a domluvit buď telefonicky – 412 384 096, 
777 184 083, e-mailem: semelkova@krasnalipa.
cz, nebo osobně v kině v Krásné Lípě.
Klíčem k obrovskému úspěchu skupiny je 
nejen dokonalé nastudování a provedení 
každé z padesáti skladeb, které má skupina 
v repertoáru, ale i neuvěřitelná fyzická 
a hlasová podobnost členů skupiny 
s opravdovými Beatles. Perfektní image 
doplňují čtyři sady přesných kopií kostýmů, 
ve kterých Beatles vystupovali, stylové účesy 
a detailně okopírované charakteristické 
pohyby jednotlivých členů na pódiu.
Více o skupině na www.TheBeatlesRevival.
com 

Reprízu výstavy Lidové památky v Českém 
Švýcarsku / Denkmäler der Volksarchitektur 
in der Böhmischen Schweiz, kterou jsme 
mohli poprvé shlédnout již v roce 2006 
připravila České Švýcarsko o.p.s. Obrazové 
a textové panely budou v Galerii Továrna od 
1.4. do 30.6. 2009 návštěvníkům představovat 
a přibližovat v českém a německém jazyce 
unikátní architekturu podstávkových domů, 
jejich hospodářských staveb a drobných 
památek lidové zbožnosti včetně kaplí, božích 
muk, smírčích křížů, skalních rytin a reliéfů  
v krajině ČŠ.

Kluci, holky,  tátové, mámy, dědové i babičky, 
přijďte si v neděli 12. dubna v 10:00 na TZ Buk 
užít cvrnkání kuliček. Turnaj je určen všem od 
tří let věku do .... Budeme blbnout s kuličkami, 
pravidla různá a něco bude i bez pravidel. 
Dobrá zábava a nálada povinná, takže s sebou 
alespoň pět kuliček a sportovního ducha. 
Věřte, že za Vaše skvělé výkony Vás nemine 
sladká odměna.

parta nadšených muzikantů z německého 
Eibau si přijede zahrát do Čech. V sobotu 16. 
května v 10:30 vystoupí ve Filipově, ve 14:30 
ve Starých Křečanech, a v 19:00 v Doubici, kde 
budou přenocovat. V neděli pak je v 11:00 
přivítáme v našem Kulturním domě a ve 
14:00 zakončí své turné v Horním Podluží 
pod sjezdovkou. Cestovat budou koňským 
povozem a na všech „štacích“ si s nimi zahrají 
i muzikanti místní. V Krásné Lípě se úlohy 
partnera ochotně ujal Lužičan. 

POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA DUBEN  2009
pondělí 6. 4.
od 17.3o hod PO PŘEČTENÍ SPALTE Vstupné 60,- Kč

George Clooney a Brad Pitt se setkávají pod režijním vedením bratrů Coenových v netradiční 
černé komedii. Ml. nepřístupno.TITULKY. 96 min.

středa 8. 4.
od 18.oo hod DENÍK NYMFOMANKY Vstupné 60,- Kč

Atraktivní žena a úspěšná manažerka si vede deníček s nejintimnějšími detaily. Ml. nepřístupno. 
TITULKY.105 min.

středa 15. 4.
od 17.3o hod NOUZOVÝ VÝCHOD Vstupné 60,- Kč

Kate Winslet a Leonardo Di Caprio poprvé od dob Titaniku opět
 spolu před kamerou v adaptaci slavného amerického románu 

Ml.nepřístupno. TITULKY. 119 min.

pondělí 20. 4.
od 17.3o hod PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI Vstupné 50,- Kč

Dobrodružný animovaný příběh o malém myšákovi, toužícím 
konat velké skutky. Ml. přístupno. ČESKÁ VERZE. 94min.
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Poděkování za velký 
úspěch 

Slavili současní i bývalí učitelé

30ti letá válka v krásnolipském kině

Probuzení jarní přírody

Opravdu velkým úspěchem se může 

pochlubit žák 9. ročníku ZŠ Krásná Lípa Tomáš 

Schwarz, který reprezentoval školu v úterý 

17.3.2009 v krajském kole soutěže cizích 

jazyků, konkrétně v anglickém jazyce. Soutěž 

se konala v Litoměřicích a Tomáš si domů 

přivezl 6. místo. Obrovské poděkování nejen 

Tomášovi, ale i jeho paní učitelce.

Květinou, lístkem do kina a dvouhodinovou 

vstupenkou do krásnolipského fi tka ocenilo 

město Krásná Lípa nelehkou práci učitelů, 

kteří ve čtvrtek 26. března slavili Den učitelů. 

Slavili ovšem nejen současní učitelé ze školy 

a obou mateřinek, ale i učitelé bývalí. Pozváni 

byli i bývalí učitelé, mezi nimi Marie Malíková, 

Jaroslav Veselý a Zdena Pakandlová, kterým ti 

současní učitelé blahopřáli k jejich letošním 

kulatinám. 

V úterý 17.března zajistilo pro děti vedení 

ZŠ Krásná Lípa divadelní vystoupení na 

téma „Třicetiletá válka“, které navazovalo na 

vystoupení z předchozího roku - Husitské 

války. 

Nutno podotknout, že pardubičtí herci, kteří 

přijeli dětem divadlo zahrát, předvedli výborné 

herecké výkony, hlavně dětem ztvárnili kus 

dějin, který, doufejme, jen tak nezapomenou. 

A jak se vystoupení líbilo dětem?

Napsaly:

Dne 17.3.2009 jsem se se svojí třídou 5. 

B šla podívat jak to vypadalo v třicetileté 

válce. Pánové, co to hráli, to zahráli ve trošku 

srandovní verzi. Viděli jsme bitvu na Bílé Hoře 

a  další zajímavé scény z předchozích let. Celé 

to bylo nejen poučné, ale i zajímavé. Celé 

představení se mi moc líbilo. Po představení 

jsme se mohli zeptat na něco, co nás zajímalo. 

Už se těším na další představení ohledně 

historie. 

(Vendula Králíková 5.B)

Včera jsme šli se třídou 5.B na představení 

o třicetileté válce. Moc se mi líbilo. Hráli 

panovníky, kronikáře, říkali nám, co se stalo 

v té době. Na konci vzali deset dětí a dalších 

deset. A bojovali, prvně obsadili hradby, pak 

zase město, vojáci umírali nejvíc při přesunech. 

Pak dali mír. Vestfálský  mír.

(Vít Morkus 5.B)

Měsíc březen jsme v naší MŠ Sluníčko pojali 

jako měsíc vítání jara a přivítali jsme milého 

hosta – paní Šárku Peškovou, která si za námi 

přišla popovídat a pohrát.

Děti si poslechly pohádku o kapičce vody, 

seznámily se s významem vody pro život, 

s jejími vlastnostmi, poznaly podle obrázků 

zvířata, která žijí v těsné blízkosti rybníků či 

přímo v nich. Každý dostal za úkol si jedno 

zvířátko složit v podobě puzzlí a vybarvit si 

je jako omalovánku. Zvířátka děti poznávaly 

také formou pexesa, u kterého si procvičovaly 

i paměť. Závěrem se s dětmi loučila nejen paní 

Pešková, ale i plyšová zvířátka, která si s sebou 

přinesla.

Na tuto návštěvu navázali pánové Heene 

a Martínek, kteří navštívili děti za Sbor 

dobrovolných hasičů v Krásné Lípě, aby jim 

přiblížili další použití vody. Děti byly poučeny 

o bezpečnosti v přírodě o nebezpečí používání 

zápalek, rozdělávání ohňů ve volné přírodě, 

zákazu vypalování trávy. Všechny velice 

zaujala funkční hasičská technika ve zmenšené 

podobě, kdy děti zvukově poznávaly zvuky 

sirény, vody, čerpadel, výsuvného žebříku. 

Zájemci si mohli tuto techniku také vyzkoušet. 

Panu Heenemu děti předaly obrázky, které si  

připravily do soutěže „Hasiči očima dětí“.

Všem za milou návštěvu děkujeme a těšíme 

se na další spolupráci a setkání ještě v tomto 

školním roce.

(Za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)

Velikonoční 

prázdniny ve škole

Ve čtvrtek 9.4. a v pátek 10.4. 

jsou na Základní škole v Krásné 

Lípě velikonoční prázdniny. 

Školní družina bude v těchto 

dnech uzavřena, školní jídelna 

bude normálně v provozu.  
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Do Jablonce postoupilo pět zpěváčků

Ty ještě nejsi v LUŽIČANU ?!?

Zábavné a hravé 
byly krásnolipské 

karnevaly

Tradičním 
odemykáním 

pramenů přivítali 
jaro

pSbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa 
pořádá NÁBOR do kroužku mladých 

hasičů 

Pomyslné zlato v oblastním kole dětské 

pěvecké soutěže Zpěváček, která se konala 

v sobotu 21. března v Kulturním domě v Krásné 

Lípě si vyzpívala členka dětského folklorního 

souboru Křiničánek Kačka Doležalová. 

Soutěže se zúčastnilo osmnáct dětí, z nich 

porota ve složení Oldřiška Kubešová, 

Drahuška Lehoczská a Petr Semelka vybrala 

pět postupujících do regionálního kola, které 

se uskutečnilo 28.3.09 v Jablonci nad Nisou.

Vedle vítězné Kateřiny byly dalšími 

postupujícími Marie Dítětová z Varnsdorfu, 

Markéta Kolková z Varnsdorfu, Martina 

Vinšová z Rumburka a Kristýna Kirschnerová 

z Krásné Lípy. 

V doprovodném programu vystoupily i děti 

z mateřské školy Motýlek, dětský soubor 

Křiničánek a lidová muzika Lužičanu.

PS: Do fi nále dětské pěvecké soutěže Zpěváček 

ve Velkých Losinách se z regionálního kola, 

které se uskutečnilo v Jablonci n.Nisou 

z pěti vítězů krásnolipského oblastního kola 

nakonec prozpívala varnsdorfská Mařenka 

Dítětová. Martina Vinšová z Rumburku a Kačka 

Doležalová z Krásné Lípy obdržely čestné 

uznání. 

(Naďa Semelková)

U příležitosti konání IV. Jarního bálu vyšel 

i doprovodný čtyřstránkový speciální plátek 

Der Lužičan Spiegel. Výtisk je pojat jako velmi 

seriózní a poučný výtvor. Pokud jste zvědavi 

jak vypadá a co se v něm píše, můžete si tento 

výtisk stáhnout na www.krasnalipa.cz. 

A pokud nejste v Lužičanu, ale chtěli byste 

to změnit, můžete to napravit dobrovolnou 

přihláškou. Náborové akce se konají každé 

pondělí od 19:00 v krásnolipském kulturním 

domě. Talentových zkoušek se bát nemusíte, 

vše se dá dohodnout.

Širokou plejádu masek od pirátů, loupežníků, 

vodníků, princezen, muchomůrek, či kočiček 

předvedly děti, které přišly jak na karneval, 

který tradičně pořádá kulturní komise města 

Krásná Lípa, tak i na ten, který pořádá romské 

občanské sdružení Čačipen. Ten druhý měl 

i své vítěze v soutěži o nejkrásnější masku. Staly 

se jimi Zuzana Kováčová, Anna Nastoupilová 

a Vanesa Gežová.

Ani déšť a chladné počasí neodradilo asi 

třicítku turistů z Krásné Lípy, Rumburku 

a Starých Křečan od první jarní vycházky 

k pramenům Křinice, vzdálených od Krásné 

Lípy asi pět kilometrů. Odemykat tři studánky 

pramenů Křinice bytelným železným klíčem, 

který vyrobil František Cidlina, se krásnolipští 

turisté vydávají již dvacet let a cílem tohoto 

desetikilometrového pochodu je probudit 

a přivítat jaro po dlouhé zimě. Navíc ti, které 

ani nepříznivé počasí od tradičního pochodu 

neodradilo, si mohli užít zřejmě i letošního 

prvního opékání buřtů.

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. Mladí 

hasiči se připravují ke své činnosti hrou 

„PLAMEN“. Posláním této hry je rozvíjet 

znalosti u mladého člena a získávat vědomosti 

a návyky v jednotlivých oblastech činnosti 

v požární ochraně. 

Příčiny vzniku požárů jsou různé. Jedná se 

především o nedbalost, neopatrnost, hru dětí 

se zápalkami, porušování bezpečnostních 

a požárních předpisů, vypalování travních 

porostů v jarních měsících, závady na 

elektrických zařízeních, samovznícení, 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) – jde 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 se 

účastníme výtvarné soutěže s názvem „Požární 

ochrana očima dětí“, pořádáme různé hry jak 

v letním tak i v zimním období, pořádáme 

letní tábor, brigády a jiné akce. 

Rovněž si vyměňujeme zkušenosti 

i s německými dobrovolnými hasiči 

z Obercunnersdorfu, se kterými máme již 

dlouholeté přátelství. 

Schůzky se konají každou středu od 16:00 do 

18:00 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 se těší Jiří Suda a Walter 

Heene (vedoucí mladých hasičů) 
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Turnaj o Pohár Českého Švýcarska

Sauna v Továrně 
- i bez objednání

Zpravodaj STK ŠSLK - krajská soutěž 
1 (ŠACHY) 10. kolo - 22.3.2009

V sobotu 21. 3. se konal pod záštitou města 
Krásná Lípa a ZŠ a MŠ  Krásná Lípa turnaj 
o pohár „Českého Švýcarska“ v zápase 
řecko-římském. V konkurenci osmi družstev 
z Ústeckého, Libereckého a Středočeského 
kraje se naši závodníci neztratili. Ba naopak. 
Žákyně a žáci naší školy pohár vybojovali 
a bezkonkurenčně počtem 170 bodů zvítězili. 
Zisk 15-ti medailí mluví za vše. Však také 

měli velkou motivaci. Slíbili svému trenéru 
panu Durcovi, že mu takto dají dárek k jeho 
narozeninám. Svůj slib dodrželi.
A tak dík patří nejen našim reprezentantům, 
ale i jejich rodičům a oběma trenérům, panu 
Durcovi a panu Dvořákovi, za neutuchající 
podporu a nadšení při vedení dětí.
(Za rodiče J. Čapková)

Od začátku března došlo v sauně v Továrně 
k úpravě provozu. Každou středu od 15:00 do 
21:00 je k dispozici bez objednání smíšená 
sauna. Dvouhodinový vstup stojí 80,- Kč, 
při zapůjčení prostěradla je pak cena o 20,- 
Kč vyšší. V ostatní dny je návštěva sauny 
možná po objednání - ve stejných časech. 
Je však potřeba zajistit minimální obsazení 
čtyřmi osobami (lze řešit doplatkem za 
osoby) – minimální cena je pak 320,- Kč na 
2 hodiny. S objednávkami, popř. s dotazy se 
můžete obracet na Blanku Hlavovou (tel.: 
774 492 230).

J. Kolář

ŠK Varnsdorf                          3  :  5           Krásná Lípa „B“
Wokurka Karel        2116         0,5 – 0,5          Průdek Jiří  
Blažej Jaroslav        1909            0 – 1             Buchcar Tomáš
Zapletal Martin       1868            0 – 1             Princ Jiří
Prášek Boris            1863            1 – 0             Třešňák Filip 
Ferkl Miloslav         1796            1 – 0             Carda Milan  
Jarschel Gerhard      1796        0,5 – 0,5           Tschömer Walter
Kavalski Petko        1713            0 – 1              Hrnčíř František
Sládek Karel            1699            0 – 1              Pallag Demeter

Tabulka soutěže po 10. kole
1. ŠK Česká Lípa                   7    2    1         23         51,5  
2. Slávie Liberec                    7    2    1 23         49,5
3. Loko Liberec „C“              5    2    3         17         42
4. Tanvald „B“                      4    3    3         15         40
5. Desko „D“                        4    2    4         14         41,5
6. Bižuterie „B“                    4    2    4         14         36
7. ŠK Libštát „B“                 4    1    5         13         40
8. Krásná Lípa „B“               4    1    5         13         35,5   
9. ŠK Varnsdorf                    3    2    5         11         40      
10. Nový Bor „E“                   3    1    6         10         36,5 
11. Desko „C“                        2    3    5 9           34,5
12. Nové Město p.S.               1    3    6          6          33

(Jindřich Kovář – vedoucí soutěže)

Výsledky: 
Dívky:                                                                    Mladší přípravka chlapci:
27 kg 2. místo    Eliška Halušková                       23 kg     2. místo    Jan Svoboda
33 kg 1. místo    Petra Karmanová                     27 kg     1. místo    Marek Virgler
37 kg   1. místo    Barbora Kučerová                      29 kg     2. místo   Jaroslav Indrák
44 kg     1. místo    Denisa Horáková                       31 kg     3. místo    Martin Hercog
44 kg     2. místo    Petra Šrejmová
48 kg     1. místo    Hana Šrejmová
62 kg     2. místo    Zuzana Indráková

Starší přípravka chlapci:                                   Celkové hodnocení oddílů:
28 kg 2. místo    Pavel Svoboda                         1. místo     Krásná Lípa            138 bodů
32 kg 2. místo    František Čapek                      2. místo     Sokol Kladno             89 bodů
32 kg 3. místo    Jan Kubáň                               3. místo     Spartak Chrastava 72 bodů
52 kg 2. místo    Robert Ledvinka                     4. místo     Loko Liberec              42 bodů
                                                                              5. místo     SK Jihlava                  40 bodů

• Ceník Masáže 
– sportovně rekondiční s éterickými oleji / 

baňková 

Sportovně rekondiční s éterickými oleji nebo 
baňková masáž 

30min          160 Kč
45min          220 Kč
60min          270 Kč
120min        540 Kč
150min        600 Kč

180min    680 Kč – celková 

Lymfatická
30min          200 Kč
45min          270 Kč
60min          350 Kč

• Ceník Fitness

1x vstup 50 Kč
10x vstup + 3zdarma = permanentka za 500 Kč

• Ceník Spinning

1x vstup 50 Kč / 1 hod.
Na objednání.

Sudý týden:  Úterý, Středa, Čtvrtek  
 od 17:00 - 20:30 hod.
Lichý týden:  Pondělí, Úterý, Sobota
 od 17:00 - 20:30 hod.

• Ceník Sauna 

Bez objednávky: Středa 15 – 21 hod. (smíšená) 
1x vstup 80 Kč / 2 hod. (vč. půjčení prostěradla 
100,- Kč/ 2 hod.)

Na objednání: Po, Út, Čt – Ne 15 – 21 hod. 
vstup min. 320 Kč / 2 hod./ 4 osoby (80 Kč / 2 
hod / osoba) 
(+ případné půjčení prostěradla = 20 Kč/ks)  
  
10x vstup 2hod.  + 1 zdarma = permanentka 
za 700 Kč 
(+ případné půjčení prostěradla = 20 Kč)

• Ceník Solárium 

1min / 7 Kč
Každé desáté opalování zdarma 

– max. 15 minut


