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Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 18. září

CO NOVÉHO V KAUZE ELEKTRÁRNA 
Hned tři řízení jsou vedena v souvislosti 

s nepovoleným položením vysokonapěťových 
kabelů u plánované elektrárny v Krásné Lípě. 
České inspekce životního prostředí vede řízení 
o nepovoleném kácení dřevin. Kromě toho 
je vedeno i řízení o nepovoleném zásahu do 
komunikace rumburským stavebním úřadem. 
Ten by kromě řízení o odstranění stavby měl, dle 
slov vedoucího úřadu Jiřího Buška, navíc vést i 
sankční řízení za porušení stavebního zákona. 
„Předně bych chtěl uvést ohledně jmenované 
fi rmy Komaxo, že řada podnětů směřovaných 
na stavební úřad už předem zná téměř vše o 
jakémsi záměru v Krásné Lípě, který dokonce 
umí pojmenovat jako elektrárna, či kotelna 
a podobně. Na stavebním úřadu však žádný 
návrh od této fi rmy není doposud podán a 
proto nejsem schopen k této věci cokoliv 
sdělit. Jediné co v současné době stavební 
úřad řeší je nezákonná pokládka elektrických 

kabelů, řízení o odstranění těchto kabelů a 
sankční řízení. Pokud by ovšem mělo dojít k 
podstatné změně užívání stávající kotelny, 
měl by stavebník, investor, řešit tuto změnu v 
souladu se stavebním zákonem,“ řekl.

To sice znamená jistý krok vpřed, přesto je 
to ale jen zahájení. Pokračování při různých 
průtazích, který náš právní řád umožňuje, 
může vydání pravomocného rozhodnutí 
oddálit i o několik let. A což teprve pak reálné 
vynucení samotného fyzického odstranění.

Na to, že to skutečně může trvat roky ukazuje 
například zbořeniště bývalé pletařské školy v 
centru města. Tam je pravomocné rozhodnutí 
o odstranění stavby vydáno již několik let. A 
výsledek ? Věc se má tak, že stavební úřad 
vydá rozhodnutí o odstranění stavby a nařídí 
stavebníkovi její odstranění. Ten tak ale 
klidně nečiní. A nic se neděje. I v takovémto 
závažném případě, kdy jsou v ohrožení životy 

a zdraví lidí. Jednak v sousedním domě, jednak 
těch, co nerušeně pouze touto ulicí prochází. 
Město Krásná Lípa podalo v této záležitosti 
opakovaně stížnosti a před rokem a půl i 
trestní oznámení na podezření ze spáchání 
trestného činu obecního ohrožení. A opět 
nic. „Samotná obec - tedy město Krásná Lípa 
nemůže zasáhnout.  Je to soukromý majetek! 
A kdyby tak učinilo, mohl by být někdo stíhán 
například za zásah a poškození cizího majetku,“ 
konstatoval starosta Zbyněk Linhart. 

A jak je řešeno oznámení  města Krásná 
Lípa na Policii o zásahu do majetku města 
v tuto chvíli nikdo neví. V opačném podání 
učiněným fi rmou Komaxo na poškození 
majetku - tedy vymístění - přeříznutí načerno 
položených kabelů do pozemků města vede 
Policie předběžné šetření a zaměstnanci 
města podávají vysvětlení.

(vik)

SACHSEN CLASSIC 2008: ČEŠI NA PÁTÉM MÍSTĚ!
Přátelská atmosféra, výborné počasí, dobrá 

nálada: Tak přivítala Krásná Lípa třetí etapu 
Sachsen Classic 2008, které se účastnilo 
více jak 180 historických automobilů. Na 
krásnolipské náměstí dorazily skutečné 
unikáty. Nejstarším automobilem jízdy byl 
motorizovaný kočár z roku 1903, který sice 
poněkud neplánovaně přijel z opačné strany, 
než ze které byl pořadateli očekáván, to však 
nemění nic na skutečnosti, že se jedná o jeden 
z nejstarších automobilů, který kdy brázdil 
krásnolipské cesty.

Mimořádné zastoupení mělo muzeum 
mladoboleslavské Škodovky. K jízdě se 
přihlásilo celkem deset muzejních kusů, 
mezi nimi Laurin&Klement z roku 1920, vůz 
Škoda Superb z roku 1939  řízený Reinhardem 
Jungem, předsedou představenstva Škody 
Auto nebo Kabriolet Škoda 860 z roku 1932 
vedený Evou Ticovou, hlavní restaurátorkou 
muzea.

Nejmenším automobilem jízdy byl 
Kleinschnittger F 125 z roku 1952. Jeho motor 
o zdvihovém objemu pouhých 175 kubických 
centimetrů propůjčuje tomuto vozu, který si 
lze snadno splést se šlapacím autíčkem, výkon 
necelých 10 koňských sil.

Na své si přišli také příznivci modernějších 
automobilů: Celou jízdu uzavírali čekatelé na 
titul veterán. Mezi nimi třeba Ferrari 288 GTO 
z roku 1985 s výkonem 400 koňských sil, ale 
také Trabant 1.1 Cabrio z roku 1988, který 
návštěvníkům připomněl, že stojí za to se 
zamyslet, než půjdou své staré auto odhlásit.

Z Krásné Lípy se automobily vydaly na 
cestu do cíle v Drážďanech; do Skleněné 
manufaktury, kde se vyrábí luxusní automobily 
VW Phaeton, kde také proběhlo vyhodnocení 
bodovaných zkoušek zručnosti jízdy a 
vyhlášení vítězů. V celkovém hodnocení se 
letos na prvním místě umístila italské posádka 
Luciano Viara a Alessandra Inverardi s vozem 

Lancia Stratos z roku 1974. Vítězství posádka 
dosáhla navzdory tomu, že Inverardiová je 
zrakově postižená a roadbook, podle kterého 
navigovala, byl přeložen do brailova písma. 
Nejlepší česká posádka, Josef a Hana Juračkovi 
z Rumburka, se s vozem Škoda 1000 MB de 
Luxe umístila na vnikajícím pátém místě. 

(Tomáš Salov)

Oldsmobile z roku 1903 v Krásné Lípě, v Americe nazývaný „kočár bez koně“. Koňských sil má šest.
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SVOZ SEPAROVANÉHO 

ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 8.9. 2008 ve Vlčí Hoře a 
v Zahradách a e čtvrtek 11.9. 2008 v Krásné 
Lípě. Dále pak  pondělí 22.9. 2008 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 25.9. 2008 
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.

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 rebicek@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu 
Řebíčkovi v Komunitním centru nebo zaslat na email rebicek@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  18.8.2008     17-18 hod.
                                               Pondělí  1.9. 2008      17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.

Dotaz:
Matka mého manžela mu daruje rodinný dům. Dům tedy bude celý patřit manželovi. V současné 
době provádíme rekonstrukci tohoto domu. Na rekonstrukci jsme si vzali půjčku, je psaná na mě i 
manžela a splácíme ji ze společných peněz. Jak mohu postupovat v případě našeho rozvodu? 
Odpověď:
Pokud ještě nedošlo k darování a vy jste rekonstruovali dům manželovy matky, pak nemáte vůči 
manželovi žádný nárok na vrácení prostředků vložených do rekonstrukce. Na manžela přece přešel dům 
darováním již zrekonstruovaný. Banka může chtít peníze po kterémkoliv dlužníkovi. S manželem byste 
mohli požadovat vrácení prostředků vložených do domu po vlastníkovi domu, čili jeho matce. To asi 
nebude ten správný přístup. Nehledě na to, že matka po darování ani nebude mít majetek, čili z čeho 
její povinnost uspokojit. 
Pokud byste se ale rozvedla, pak se dům dělit nebude, je pouze manželův, ale vaše dluhy se dělit budou 
mezi oba manžele. Společné jmění manželů tvoří i závazky, které některému z manželů nebo oběma 
manželům vznikly společně za trvání manželství.
Situace je o hodně složitější, než popisuji. Kdyby se to stalo, existuje možnost požadovat peníze po 
bývalém manželovi proto, že darováním se matka zbavila majetku, aby Vám nemohla platit, tzv. 
odporovatelnost dle § 42a obč, zák., ale to již vyžaduje podrobnou a konkrétní právní konsultaci. 
Ovšem existuje zde tříletá promlčecí doba – poté již matka může namítnout, že nárok na vrácení je 
nevymahatelný (a má pravdu). 
Zde přichází v úvahu jediné řešení: po vkladu daru domu ve prospěch manžela do katastru nemovitostí 
uzavřete s manželem smlouvu formou notářského zápisu, kde byste se dohodli, že dluh z půjčky na 
rekonstrukci je pouze a jenom „jeho“. Platí ovšem, že banka bude požadovat vrácení po kterémkoliv 
z Vás, ale Vy poté máte nárok proti bývalému manželovi – a on by měl majetek – ten dům.  

21. srpen v Krásné Lípě: fi lmové 
ohlédnutí i nový impulz 

pro České Švýcarsko
Do Krásné Lípy zavítal v rámci akce Filmové 
léto 2008 Kinematograf bratří Čadíků a v den 
„výročí“ sovětské okupace promítal  symbolicky 
zvolený fi lm „Pelíšky“. Při této výjimečné  
kulturní události  navštívili Krásnou Lípu  také 
dva významní hosté -  předseda správní rady 
společnosti České Švýcarsko a 1. náměstek 
hejtmana Radek Vonka  a generální ředitel 
fi rmy TOS Varnsdorf pan Miroslav Bičiště, aby 
slavnostně podepsali smlouvu, která přinese 
v následujících pěti letech fi nanční prostředky 
na podporu šetrného rozvoje regionu. 
„Jsem rád, že dnešní datum není jen 
připomenutím tragických událostí, které se 
odehrály před čtyřiceti lety, ale je zároveň 
dnem, kdy se Českému Švýcarsku dostane 
důležité fi nanční podpory. A dvojnásob mě 
těší, že jde o dar společnosti, která v tomto 
regionu historicky sídlí a velmi úspěšně 
podniká,“ říká předseda správní rady 
společnosti České Švýcarsko a 1. náměstek 
hejtmana Radek Vonka.
„Je pro nás velmi důležité, že můžeme přispět 
k zachování jedinečných přírodních hodnot 
v našem domovském regionu, v regionu, 
kterým jsou naši zahraniční zákazníci stejně 
jako my znovu a znovu okouzleni a který po 
právu aspiruje na značku UNESCO“ dodává 
generální ředitel  Ing. Miroslav Bičiště z fi rmy 

Centrum REGENERACE
hledá nové spolupracovníky se zájmem o 
obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. 

Rekvalifi kace zajištěna. 
Volejte 775 375 065.

TOS Varnsdorf.
Slavnostním podpisem smlouvy pouť 
kinematografu v žádném případě nekončí, 
v následujících dnech bude promítání v Krásné 
Lípě pokračovat: pátek 22. 8. Pusinky, sobota 
23. 8. Václav, neděle 24. 8. Gympl. Vstupné je 
dobrovolné  a je věnováno na dobročinné 
účely pro nadace Kapka naděje, Pomozte 
dětem, Archa Chantal, Akce cihla, Masarykův 
onkologický ústav v Brně apod.

KOUPÍM
cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré 

předměty. Celé sbírky a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.

Tel.: 606 388 495, 607 662 178  
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RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ
Volby do krajských 

zastupitelstev a 
Senátu Parlamentu 

ČR
Do, v pořadí již třetích, krajských voleb od 
vzniku vyšších územně samosprávních celků 
v roce 2000 můžete zasáhnout svým hlasem 
již za dva měsíce. Ve dnech 17. – 18. října se 
opět otevře několik tisíc volebních místností 
pro volby do krajských samospráv a také do 
jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. Volby 
do krajských zastupitelstev proběhnou ve 
všech krajích s výjimkou hl.m. Prahy a volby 
do Senátu v 27 volebních obvodech. Krajská 
zastupitelstva jsou volena jednou za 4 roky 
a představují volený samosprávný orgán. Z 
členů krajských zastupitelstev jsou následně 
voleni členové krajských rad – výkonných 
orgánů samosprávy - a krajští hejtmani. Volby 
se konají celkem ve 13 krajích s výjimkou 
Prahy, kde se volby do zastupitelstva uskuteční 
společně s komunálními volbami v roce 2010. 
V minulých krajských volbách byla volební 
účast kolem 30% voličů. Senátní volby se 
konají jednou za dva roky a dochází při nich k 
obměně třetiny mandátů. Senátoři jsou voleni 
na 6 let. Ve volbách v roce 2006 byla volební 
účast v prvním kole kolem 40% a v druhém kole 
průměrně pouze 20 % oprávněných voličů. 
              (r)

Sportovní areál 
bezpečnější

Ve sportareálu se z důvodů bezpečnosti 
návštěvníků musely ořezat suché větve 
ze stromů, které svým pádem ohrožovali 
hosty zejména v prostoru minigolfu, který 
byl proto z části uzavřen. Od soboty 23.8. 
je vše v původním stavu a to nejen díky 
profesionální práci dřevorubců - stromolezců, 
ale i zaměstnanců technických služeb, kteří 
zajistili úklid a odvoz pořezaného materiálu. 
              (r)

Upozornění Krajské 
veterinární správy

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj 
vyhlásila s platností od 20. 8. 2008 mimořádné 
veterinární opatření – povinnou nouzovou 
vakcinaci přežvýkavců starších 3 měsíce proti 
katarální horečce ovcí. Vakcinaci musí zajistit 
chovatelé prostřednictvím veterinárních 
lékařů nejpozději do 14. 9. 2008. 

Nová lávka. 
U Dolského mlýna vyrůstá nová lávka. Bude 
stát na místě původní lávky, pro návštěvníky 
NP České Švýcarsko se tak cesta k Dolskému 
mlýnu stane bezpečnější a příjemnější.

(zdroj www.npcs.cz)

Boží muka. 
V srpnu 2008 byla z prostředků Správy NP 
České Švýcarsko obnovena sloupková boží 
muka u Dolského můstku. Práce provedl 
kameník Jan Pokorný z Děčína. Jelikož se 
k mukám nezachovaly žádné archivní zprávy, 
byly chybějící části rekonstruovány podle 
dobové fotografi e a zasvěcení obrázku v nice 
kaplice svatému Vojtěchovi bylo zvoleno dle 
patronace světce (ochrana plavců – muka 
stojí v blízkosti zaniklé Hlavní zdrže Kinských 
pro plavení dříví po Kamenici)

(zdroj www.npcs.cz)

Rozloučení s létem
Agentura Pondělí, romské sdružení Čačipen a 
Centrum sociálních služeb Varnsdorf pořádají 
v sobotu 6.září od 10 hodin v Campu Valdek 
u Rumburka akci Rozloučení s létem. „Během 
programu vystoupí různé soubory, ať už 
taneční či hudební, mažoretky, akce vyvrcholí 
pěveckou soutěží Doremi a závěrečným 
táborákem pro všechny účastníky“ doplnila 
k plánované akci jedna z jejích koordinátorek 
Eva Mánková, asistentka Agentury Pondělí. 
„Akce Rozloučení s létem dává prostor pro 
setkání lidí, kteří se chtějí bavit a společně 
prožít příjemný den. Zároveň jde o setkání 
občanských sdružení a dalších poskytovatelů 
služeb pro děti, mládež i dospělé občany. 
Bude to prostě den plný her, zábavy, sportu, 
potkání se s různými lidmi ze spolků a 
organizací Šluknovského výběžku, setkání lidí 
zdravých a lidí s postižením“ sděluje Monika 
Lampová, ředitelka Agentury Pondělí. 
Na akci je stále možné se přihlásit u 
koordinátorů: Eva Mánková mobil: 775 554 
492 a Robert Ferenc mobil: 731 067 351. 

(r)

„LOUČÍME SE 

S PRÁZDNINAMI“

Vzhledem k tomu, že na Základní škole 

v Krásné Lípě probíhá rozsáhlá rekonstrukce, 

která potrvá do poloviny listopadu tohoto 

roku, nebude se letos konat akce pro děti a 

rodiče, která se každoročně koná v měsíci 

září: Loučíme se s prázdninami. Tímto se 

všem omlouváme.

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na předvolební 
veřejnou schůzi s občany do kulturního domu 
- kina   v Krásné Lípě v úterý dne 16. září 2008 
od 17:00 hod.
Účast přislíbili: Starosta města ing. Zbyněk 
Linhart, který podá informaci, co je nového a 
co se připravuje v Krásné Lípě i jaká je situace 
s kotelnou.                         

Doc. Dr. Václav Šenkýř CSc. se bude ucházet 
o naši přízeň při volbě do Senátu a bude 
informovat, jak se připravují volby do 
Krajského zastupitelstva Ústeckého kraje.
Tak nezapomeňte: v úterý 16. září od 17:00 hod. 
v kině.
Srdečně zvou členové a sympatizanti 
ZO KSČM Krásná Lípa.

T- KLUB KRÁSNÁ LÍPA
zařízení pro děti a mládež

T-KLUB MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY: 
www.tklub.estranky.cz

Změna v otevírací době!
Od 8.9.200 bude pondělí a neděle zavřeno, 

úterý až pátek od 12:00 do 18:00, sobota 

10:00 do 18:00.
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VÝLETY S CERTIFIKOVANÝMI PRŮVODCI
aneb poznejte Českosaské Švýcarsko pohledem místních znalců… 

Popis: Vydejte se s námi na etapové putování krajinou Labských pískovců a 

Lužických hor. Navážeme s přírodou hlubší prožitkový vztah, vykročíme z navyklých 

stereotypů každodenního vnímání a více se přiblížíme – přírodě i sobě samým. 

Dvoudenní putování „Příběh skal“ vychází z Hřenska, vede krajinou Českosaského 

Švýcarska od západu k východu a končí na pokraji Lužických hor. Naším průvodcem 

bude renomovaný odborník PhDr. Jiří Zemánek. Zaměříme se na zdejší vůdčí přírodní 

fenomén bohatě utvářené skalní krajiny jako projev „přírodního sochařství“.

Termíny: 18. a 19. září 

Doba trvání:  dvoudenní akce, putování začíná v Hřensku a končí druhý den na 

nádražích v Rybništi. Ubytování s večeří a snídaní je zajištěno v horské chatě Na 

Tokáni v srdci Národního parku České Švýcarsko.

Sraz: 8:15 hod - autobusová zastávka „K Soutěskám“ ve Hřensku (po příjezdu spoje Děčína)

Cena: 1950 Kč (v ceně průvodce, ubytování a polopenze)

S sebou: jídlo na cestu, vhodnou turistickou obuv a oblečení na 2 dny.

Náročnost: Jedná se o poměrně dlouhé putování, denní etapy měří vždy 20 - 25 kilometrů.

Na akci je nutné se předem přihlásit 2 dny předem: informace@ceskesvycarsko.cz, 412 383 413. Doporučujeme i navazující putování „Příběh 

posvátné krajiny“.

Příběh skal   neb po stopách přírodního sochařství

Město Bad Muskau v Lužici nazývají Lužičtí Srbové Mužakow. Světovou proslulost toto místo 

na Nise získalo výjimečným parkem, který nechal zbudovat kníže Hermann von Pückler-

Muskau. Vytvořením anglického parku s mnoha romantickými stavbami se mu podařilo 

vytvořit jedinečný kulturní cíl, který je dnes zapsán na seznamu Světového kulturního 

dědictví UNESCO. Celou cestu absolvujeme prostředky veřejné hromadné dopravy. 

Lahůdkou pro dopravní nadšence bude lesní úzkorozchodná železnice Bad Muskau - 

Weißwasser.

Kdy: 20. 9. 2008

Sraz: Varnsdorf nádraží, 8:15 h (návrat tamtéž, změna času vyhrazena)

Pěšky: 4 km

Cena: 440,- Kč/dospělý, 1090,- Kč/rodina (2 dospělí a max. 2 děti do 15 let)

V ceně: průvodce, vlak, autobus, lesní železnice

Na akci je nutné se předem příhlásit. Informace a přihlášky: IS Dům Českého Švýcarska, 

Tel.: 412 383 413, informace@ceskesvycarsko.cz 

Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit, pokud se přihlásí méně než 10  účastníků. Doporučujeme 

uzavřít pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí.

Den bez aut / Bad Muskau Program kina Krásná Lípa na m síc ZÁ Í 2008

pond lí 8. 9.
od 18.oo hod BATHORY Vstupné 70,- K

Juraj Jakubisko rozehrává šachovou partii, v níž se pokouší
achtickou paní vysekat z pozice nejv tší vražedkyn  všech

dob. 139 min. P ístupno od 12ti let.

st eda 10. 9.
od 18.oo hod

LETOPISY  NARNIE
Princ Kaspian

Vstupné 60,- K

Vše co znali se navždy zm nilo. tve ice sourozenc  je do
Narnie pozvána princem Kaspienem. 144 min. ESKÁ VERZE.

Ml. p ístupno.

st eda 17. 9.
od 17.oo hod KUNG – FU PANDA

Dosp lí 60,- K

Mládež  40,- K

Další z animovaných snímk  o velké tlusté pand  Pou, která je
velkým fanouškem kung – fu. 92 min. ESKÁ VERZE. Ml.p í-

stupno.

st eda 24. 9.
od 18.oo hod WANTED Vstupné 60,- K

Angelina Joliová, Morgan Freeman, James McAvoy a Václav
Klaus v  brutální ak ní smršti. 109 min. Ml. nep ístupno.
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POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY
Vzpomínky na prázdniny. To nejzajímavější 
z letního putování po zemích českých i 
vzdálenějších při šálku dobrého čaje na Vás čeká 
ve formě komentovaných fotoreportáží např. 
na téma: „Národní parky trochu jinak“, „Jak se 
opyluje kukuřice u holandských hranic“ a další 
netradiční cestopisy. Akce se koná ve středu 17. 
září v 19:00 v Domečku Na Kopečku v Rumburku 
Krásnolipské ulici vedle evangelického 
kostelíka.
Tour de Zeleňák 2008. V sobotu 6. září 

v 10:00 odstartuje od restaurace Zelený strom 
v Rumburku již 24. ročník silničního závodu 
amatérů. Pro závodníky je připraveno 56 
kilometrů v kopcovitém terénu Šluknovského 
výběku. Prezentace je v místě startu od 7:30 
do 9:30, startovné činí 250,- Kč, v den startu 
je startovné 350,- Kč, v ceně startovného je i 
tradiční gulášek. Bližší informace dostanete na 
adrese: www.kolabrabec.com nebo www.tdz.
bikebase.cz. Po skončení závodu je připraven 
bohatý kulturní program až do pozdních 

nočních hodin.
Výstava plastik. Šluknovský zámek ožívá 
lidskými osudy „dřevěných lidí“ akademického 
sochaře Michaela Bílka. Prestižní výstava 
dřevěnýh kolorovaných plastik v mírně 
nadživotní velikosti se na zámku ve Šluknově 
koná až do konce roku a kromě výstavy si 
můžete prohlédnout i zrekonstruované prostory 
a dobové interiéry zámku. Prohlídky se konají 
denně včetně sobot a nedělí v následujících 
časech: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 
hodin.

Loutkové pohádky zvou do Dolní Poustevny
Blíží se září a to je měsíc, kdy se koná tradiční 

loutkářská akce v Dolní Poustevně. Letos se na 
ni můžete těšit ve dnech od 26. do 28. září a 
to již po desáté. Bude se hrát na 3 scénách 
v Dolní Poustevně, představí se 6 divadelních 
souborů. Tahákem budou nejen pohádky pro 
děti, ale i večerní představení určená zejména 
pro dospělé diváky. Například v pátek večer 
v Národním domě po slavnostním zahájení 
v 18 hodin, uvidí děti pohádku Syndibád a 

potom pro dospělé diváky soubor Minotaurus 
předvede Zatracené děcko, to je určeno 
hlavně pro otrlé diváky.

V sobotu začíná maratón pohádek již od 
10 hodin, děti uvidí pohádku O Šídlovi a 
Teplomilovi, potom zjistíme Kde roste štěstí 
a po obědě se už představí Petr z Drslavic 
v podání souboru Baryk. Odpoledne se na 
zahradě mateřské školky budou děti bavit 
u her, které připravilo divadlo Studna. Večer 

půjde průvod městem za doprovodu Ptáků 
z divadla Studna. Děti se budou jistě divit, 
kde se tady vzali ti obrovití ptáci a dospělí 
diváci budou obdivovat tu krásu a umění 
loutkářů. Závěr večera bude patřit koncertu 
skupiny By No Means v Národním domě. V 
neděli již přijede Princ Jaromil, Kašpárek a na 
závěr Čertovská pohádka v podání loutkářů 
z České Kamenice. Více na http://divadlo.
dolnipoustevna.cz/index.php                           (r)

V Rumburku se uskuteční XII. Loretánské slavnosti
Hudbou, tancem, divadelními pohádkami 

a církevní slavností posvěcení ožije v sobotu 
13. září barokní památka loretánská kaple 
s ambity v Rumburku. Letošní novinkou je účast 
německých účinkujících a fi lmové představení. 
V 11:00 se představí česko-německé 
pozounové sbory Consonare a ve 13:30 Duo 
MABAIA, hrající akustický pop. Vernisáží bude 
rovněž zahájena česko-německá výstava 
„Kapucínský konvent v Rumburku (1683-
1950). Druhá výstava, „Lužičtí Srbové – tradice 
a současnost“, připomene dění v partnerské 

organizaci „Katholische Pfarrei St. Simon u. 
Juda“ v Crostwitz. Lužickosrbskou legendu 
o Krabatovi od Otfrieda Preusslera uvidí 
návštěvníci v podobě animované pohádky-
hororu „Čarodějův učeň“ (něm. Krabat), kterou 
v roce 1977 natočil Karel Zeman.

Mezi tradiční účinkující patří dětský pěvecký 
sbor „Šenováček“ z Velkého Šenova, jeho 
koncert začne v 16:30 v kostele sv. Vavřince a 
doprovodí ho rumburský dětský pěvecký sbor 
Tyršovské zvonky. Soubor Křiničánek z Krásné 
Lípy představí své pěvecké a taneční pásmo 

Český rok. Liberecký sbor  Collegium scholarum 
mediarum přiveze kánony a gospely. Dětem 
jsou určeny „Medvědí pohádky“ Josefa Jelínka 
z Liberce. V 15.00 hodin začne církevní slavnost 
posvěcení loretánské kaple, kterou ve Svaté 
chýši celebruje děčínský vikář, páter Alexej 
Baláž. Připraveny budou i výtvarné dílny pro 
děti i dospělé, prezentace a prodej výrobků 
chráněných dílen a ÚSP ze Šluknovska. 
Zpřístupněny budou běžně nepřístupné 
prostory a nachystány ukázky animací barokní 
památky.               (r)

V sobotu 6. září ožije krásnolipské náměstí opět naleštěnými motocyklovými veterány značky Čechie – Böhmerland. Odtud se, v 11:00, tyto nejdelší 

motocykly světa vydají na spanilou jízdu po Šluknovském výběžku. Na náměstí budou motocyklový krasavci k vidění mezi devátou a jedenáctou 

hodinou, kde bude tradičně pro návštěvníky připravený i bohatý doprovodný program. 

Krásnolipské náměstí zaplní motocykly Čechie 
– Böhmerland

Itinerář srazu
(orientační časy)

Sobota 6. 9. 2008

8:30 Start I. etapy spanilé jízdy od hotelu JEF
9:00 Přejímka a výstava motocyklů v Krásné Lípě
 Doprovodný program
11:00 Start II. etapy z Krásné Lípy do Jiřetína pod Jedlovou
11:30 Oběd a výstava strojů u hotelu Křížový vrch
12:30 Start III. etapy z Jiřetína pod Jedlovou do Varnsdorfu
13:30 Start IV. etapy z Varnsdorfu do Rumburka
14:00 Start V. etapy z Rumburka do Jiříkova
14:30 Start VI. etapy z Jiříkova do Šluknova
16:00 Start VII. etapy ze Šluknova do Kunratic
17:00 Start VIII. etapy z Kunratic do Doubice
18:00 Slavnostní zakončení s programem u hotelu JEF
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Organizace školního roku 2008/2009 v zák-
ladních školách, středních školách, základ-
ních uměleckých školách a konzervatořích
  
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
v úterý 30. června 2009. 
Podzimní prázdniny připadnou na 
pondělí 27. října a středu 29. října 2008.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v 
pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 
2. ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 
5. ledna 2009.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou 
na pátek 30. ledna 2009. 
Jarní prázdniny v okrese Děčín v délce jed-
noho týdne jsou stanoveny od 2.3. -  8.3. 
2009. 

Změna v krásnolipské základní škole!
Od 2. září se posunul začátek vyučování ze 
7:45 na rovných 8:00. 

Petra Černocká uvedla Filmové 
léto 2008

Předposlední prázdninový čtvrteční večer si 

na krásnolipském náměstí napříč generacemi 

podmanila posluchače Petra Černocká, která 

svým vystoupením zahájila Filmové léto 2008. 

Slavnostního uvedení  večera se ujal starosta 

města Zbyněk Linhart společně s 1. náměstkem 

hejtmana Ústeckého kraje Radkem Vonkou a 

primátorem města Děčín Vladislavem Raškou. 

Kinematograf bratří Čadíků pak hned po jejím 

vystoupení uvedl první ze čtyř připravených 

českých fi lmů Pelíšky. Krásnlípaci si ale i 

v dalších dnech mohli užívat kina pod širým 

nebem při fi lmech Pusinky, Václav a Gympl. 

Konec léta patří již tradičně 
malým Indiánům

Konec prázdnin v nejsevernější části Čech 
již tradičně patří již tradičně patří malým 
indiánům. Výpravy za poznáváním přírody, 
laktos, lukostřelba, hod oštěpem, indiánská 
sauna, rozdělávání ohně, výroba indiánského 
oblečení či honba za pokladem byly jen 
jedny z mnoha aktivit, které si pro účastníky 
indánského tábora přiravili jeho organizátoři 
z ČSOP Tilia. Tábora, který se tradičně koná 
v táborové osadě Klondyke v Severní u 
Lobendavy, se účastnily nejen děti z Krásné 
Lípy či Šluknovského výběžku, ale i z Prahy a 
Ústí nad Labem.

S prázdninami 
se rozloučili 

kuličkyjádou
Nejen děti, ale i jejich rodiče se s prázdninami 

rozloučily hrou v kuličky. Kuličkami se cvrnkalo 
na Terénní základně Buk v Krásné Lípě, kde se 
k vítězství procvrnkal osmiletý Péťa Kaštánek, 
který si kromě ceny pro vítěze odnesl i kuličky, 
o které obral své soupeře. A protože hra 
v kuličky není jen záležitostí dětí, s radostí se je 
pokoušeli dostat do důlky i jejich rodiče, mezi 
nimiž vítězství a tím pádem i sáček kuliček 
získal Václav Richter. 

PŘIPOJTE „JE“ A MY SE ODPOJÍME!PŘIPOJTE „JE“ A MY SE ODPOJÍME!
Nesouhlasím s tím, aby v Krásné Lípě byla do rozvodné sítě připojena elektrárna, zejména proto, že  investor neprošel řízením posouzení 
vlivu provozu elektrárny na životní prostředí a zdraví obyvatel, vyhnul se veřejnému projednání a začal stavět „načerno“! Stavba elektrárny 
na území s nejvyšším stupněm ochrany přírody je v rozporu nejen s územním plánem, nejen s potřebami ochrany životního prostředí, ale 
hlavně se zdravým rozumem. Vy, činitelé působící ve vedoucích funkcích v ČEZu, máte zákonnou možnost s touto fi rmou bez doložení 
povolení např. územního rozhodnutí, nespolupracovat.

V Krásné Lípě dne  ................................................

Podpis .............................................................................................................

Jméno a příjmení, titul ...................................................................................

Povolání   .........................................................................................................

Ulice .............................................................................................................

PSČ a město  ................................................................................................

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4
cez@cez.cz

odstřihněte a odešlete

KAMPAŇ PROTI VÝSTAVBĚ ELEKTRÁRNY
Občanské sdružení Lípa pro zdraví v těchto 

dnech rozjelo Kampaň proti výstavbě 

elektrárny Připojte „je“ a my se odpojíme. 

Kampaň je adresována ČEZu, se kterým v tuto 

chvíli investor jedná o připojení do rozvodné 

sítě a získání licence na výrobu elektrické 

energie. Touto kampaní chce ČEZ upozornit, 

že Krásná Lípa nesouhlasí se záměrem a 

připojením elektrárny do sítě a rovněž chce 

ČEZ upozornit, že zdejší zákazníci nemají 

zájem odebírat a v domácnostech používat 

elektrickou energii z takovýchto zdrojů. 

„Věříme, že ČEZ kampaní nejen zaujmeme, 

ale že jeho vedení i zaměstnanci budou 

vyžadovat od investora před připojením do 

rozvodné sítě jmenované podklady. Věříme, 

že se ke kampani připojí nejen krásnolipští 

občané, ale také ti kdo si České Švýcarsko a 

Krásnou Lípu oblíbili a rádi k nám jezdí,“ řekla 

z občanské sdružení Hana Volfová. Dodala, že 

leták, který každý najde ve své schránce lze po 

podpisu přímo odeslat na v něm uvedenou 

adresu nebo přinést do Komunitního centra, 

odkud jej odešlou hromadně. Podepsat leták 

mohou všichni členové domácnosti, ač mají 

pouze jedno odběrné místo. 
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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

Léto končí, 
ale  „Coctail mánie“  
v Továrně začíná !!!

Pokud nemáte a chcete mít pod 

kloboukem a zajímá Vás co pijete, dáváte 

přednost opravdové kvalitě a chuti exotiky,  

neváhejte a navštivte nás!

Od 5. září  bar Továrna vítá set nových 

míchaných nápojů. Sortiment jich čítá na 

16 druhů alkoholických i nelkoholických 

drinků. Ceny jsou již od 45,- Kč a jako bonus 

pro první zákazníky k prvnímu míchanému 

nápoji originál klobouk - Ronero Sombréro 

zdarma!!!

Brigádníci 
opravili 

„Pastelku“.
Ve čtvrtek 28.8. se sešlo 20 dobrovolníků na 

opravě dětského hřiště „Pastelka“ na sídlišti 

v Krásné Lípě. Místní dospělí a děti společně 

dodali a vyměnili plaňky na plotě okolo hřiště, 

který potom barevně natřeli a navozili nový 

písek do pískoviště. Již před opravou dětského 

koutku,  technické služby města Krásná Lípa 

vyměnili rozbitou skluzavku za novou. Akci 

pořádalo Komunitní centrum ve spolupráci 

s městem Krásná Lípa.

(Miroslav Řebíček)

PROGRAM DOMU KULTURY RUMBURK • ZÁŘÍ 2008
www.dkrumburk.cz • e-mail: strelnice@volny.cz • tel.: 412 332 158

úterý 16.9.19:00   „TĚLO“
INTIMNÍ DIVADLO Praha. Hrají: D.Bláhová, J.Asterová, M.Sajlerová.Divadelní 
sál DK.Vstupné 150/200 Kč. (Mimo předplatné 2008).

Neděle 21. 9. od 14:00 do 19:00  BUDVARKA
Zábavné taneční odpoledne s dechovkou z cyklu DK: „Kavárna pohoda“.
Vstupné 80/100,- Kč. (Mimo předplatné 2008). 

Středa 24.9. 19:00  VĚRA ŠPINAROVÁ se skupinou Ivo Pavlíka
Pořad z cyklu DK: „Umělecké legendy“.Velký sál DK. Vstupné 150/200 Kč. 
(Mimo předplatné 2008).

PROGRAM KINA „STŘELNICE“ RUMBURK • ZÁŘÍ 2008

pátek 5.9.,  17:00 a 19:00   KUNG FU PANDA
Je tlustý, chlupatý, legrační a má být mistrem Kung-fu…Akční animovaná 
komedie od tvůrců Shreka.- USA, dabing, 92 minut, mládeži přístupno, 
vstupné 65,- Kč

sobota 6.9. 19:00  DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
Je napadeno velitelství CIA a všichni jsou prozrazeni. (akční)- USA, titulky, 
110 minut, mládeži přístupno od 12 let, vstupné 70,- Kč

neděle 7.9.  19:00   PAŘÍŽ
Milovat Paříž znamená milovat život. Skvělý nový francouzský fi lm! 
(romantické drama)- Francie, titulky, 130 minut, mládeži přístupno od 12 let, 
vstupné 65,- Kč

Čtvrtek 11.9. 19:00  BATHORY
Juraj Jakubisko se pokouší podívat se z jiné stránky na legendární vražedkyni 
Čachtickou paní. (drama)- ČR/SR/Maďarsko/VB, 139 minut, mládeži 
přístupno od 12 let, vstupné 70,- Kč

Neděle 14.9. 19:00  SISSI A YETTI
Proslulá animovaná romance císařského páru France Josefa a krásné Sissi. 
(animovaný)- Německo, dabing, 85 minut, mládeži přístupno, vstupné 65,- Kč

Čtvrtek 18.9. 19:00  JAK UKRÁST NEVĚSTU
Co se stane, když se vám zasnoubí nejlepší kamarádka? Neuteklo vám něco? 
(komedie)- USA/VB, titulky, 102 minut, mládeži přístupno od 12 let, vstupné 
70,- Kč

Nové PC kurzy v Komunitním 
centru

Kostka komunitní centrum p.o. v září otevře počítačové kurzy pro 
začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Přihlásit se můžete v sekretariátu 
Komunitního centra, v 1. patře domu služeb (Masarykova 1094 – budova 
u Městského úřadu). Více informací získáte na tel.: 775 233 703  nebo 
412 354 849. Cena kurzu činí 500Kč.

Kurzy batikování a malby na 
hedvábí

CEDR – komunitní centrum o.s. přijímá přihlášky do nově otevíraných 
kurzů batikování a malby na hedvábí. Přihlásit do kurzů se můžete na 
emailové adrese os.cedr@seznam.cz ,na telefonu 412 354 849 nebo na 
telefonu 775 233 703 nebo osobně v Komunitním centru.

Projekt byl podpořen ambasádou Holandského království a Radou 
vlády pro záležitosti romské komunity.

JEDINEČNÁ VÝSTAVA…
OHROMENI MIKROSVĚTEM

Nenechte si ujít jedinečnou výstavu pětačtyřiceti počítačem barvených 
fotografi í  z rastrovacího elektronového mikroskopu, které zobrazují v 
mnohonásobném zvětšení struktury a detailních povrchy převážně 
hmyzích těl. Výstava přírodovědce Doc. RNDr. Františka Wejdy, který 
se zabývá výzkumem ultrastruktury živých buněk a tkání a vývojem 
digitálních technik pro biologické aplikace bude v Galerii Továrna 
v Krásné Lípě k vidění do 30. září.

Slavnostní ukončení výstavy se uskuteční v září z účasti autora, 
nadšeného popularizátora vědy s přednáškou a promítáním zajímavých 
snímků.
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Minigolfový turnaj měl rekordní účast
Předposlední prázdninovou sobotu se 

ve Sportovním areálu v Krásné Lípě konal 

minigolfový turnaj. A i přes ne právě letní 

počasí se ho zúčastnilo dvaatřicet hráčů, kteří 

bojovali ve třech kategoriích: předškolní, 

školní a dospělí.

V předškolácích se s nástrahami 

minigolfových drah nejlépe vypořádal 

Vlastimil Šmalcl, druhá skončila Sabinka 

Appeltová a třetí Tomášek Zatloukal. 

V kategorii školák se na prvním místě umístila 

Barborka Černá, druhý skončil Filip Alfery a na 

třetím místě se stejným počtem obdržených 

jamek umístil Ondra Lehoczky a Tomáš Alfery. 

A konečně kategorie dospělých. Tam se 

nejlépe s nástrahami minigolfových jamek 

vypořádal Jaroslav Lang, druhý pak skončil 

Vlastimil Šmalcl a na třetím místě skončila 

Andrea Svobodová (Langová).

Nejmladší účastnicí se stala Eliška 

Myslivcová, ale turnaj s bravurou zvládla i 

babička Ivanka Caklová.  Doufáme, že všichni 

zúčastnění byli spokojeni a řídili se heslem 

,,není důležité

vyhrát, ale zúčastnit se“.

Touto cestou bychom také rádi poděkovali 

sponzorům této akce: městu Krásná 

Lípa, Relaxu p.o., OPS České Švýcarsko, 

Komunitnímu centru, Policii ČR, JPG - Tomáš 

Jakl, Trafi ka

Jana, Potraviny Vorlíček, Zelenina Šediví, 

rodina Lesova RBK.

Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, 

že za rok nás bude ještě více.

(Vlastimil Šmalcl)

Vítězství si odvezli jiřetínští
Šest družstev se zúčastnilo již šestého 

ročníku romského fotbalové turnaje, který 

se konal na fotbalovém hříští TJ v Krásné 

Lípě. První místo vykopalo družstvo HAAS 

SOHN z Jiřetína pod Jedlovou, druzí skončili 

STUDNAŘÍ Krásná Lípa a třetí místo připadlo 

KWL Varnsdorf.

(Robert Ferenc, předseda O.S. Čačipen)

RODINNÁ RALLYE 

JE OPĚT TU!!!

 V sobotu 20. září od 14:00 si, stejně 

jako v loňském 

roce, opět za-

závodíme na 

koloběžk ách, 

odrážedlech, 

k o l e č k o v ý c h 

b r u s l í c h 

a dalších strojích s kolečky 

poháněnými lidskou silou. 

Proto naleštěte všechna svá voz-

idla, připravte maminky, tatínky, 

babičky i dědečky, prostě všechny, 

kteří se rádi společně baví a vyražte 

závodit.

Sraz je za každého počasí ve 14:00 

u altánu u Cimráku.

S sebou: naleštěné stroje, nama-

zané svaly, dobrou náladu a hlavně 

přilbu.  

Těšíme se na Vás, Č. ZO ČSOP Tilia

Kuchyňské linky, vestavné skříně, 
kancelářský nábytek, podlahy, 
interiérové dveře a vše co se 
interiéru a truhlářské práce týče

2. Polské armády 186/54

408 01 Rumburk

mobil: 774 199 738

truhlarstvi.rbk@seznam.cz

www.truhlarstvi-zan.vyrobce.cz

NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledám spolupracovníky na realitním trhu

Požaduji:
- časovou fl exibilitu - reprezentativní a příjemné vystupování

Nabízím:
- možnost práce i z domova - možnost kariérního růstu

Kontakt: Kovalová Marcela, mob.: 775 963 910, e-mail: kovalova.marcela@seznam.cz


