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Ani Krásná Lípa nebyla výjimkou 
– volila ČSSD

krásnolipský

půlměsíčník 4,- Kč 30. října 2008

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 13. listopadu

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

Pohledy na  krajinu
Ruku na srdce: stihneme se v dnešní době podívat 
na svoji domovskou krajinu, kde žijeme, a vnímat, 
jak je krásná ? Spíše ne: známe důvěrně silnici do 
České Lípy, Děčína, Rumburka a Varnsdorfu – a 
spěcháme zase domů, na víc prostě není čas.
A přece: zkuste právě na podzim „objevit“ co je 
za humny, možná vás to překvapí. Pohledů je 
bezpočet.
Pohled zblízka:
Osada Lipnice leží na silničce ze Studeného do 
České Kamenice. Nad posledními chalupami se 
zvedá malý neznámý  kopec, říká se mu Ovčák. 
Z louky na vrcholu se ovšem otevře překvapivý 
pohled na Růžák a stolové hory v Sasku. 15 minut 
od auta, po dobré cestě od zastávky autobusu 
v Lipnici západním směrem. Není moc takových 
krásných obrazů.
Pohled trochu z dálky:
Když už spěcháte po silnici z nebo do Děčína, 
odbočte někdy v Huntířově silničkou k bývalému 
větrnému mlýnu (směr Dobrná, ale ještě 
v Huntířově odbočit vlevo k jihovýchodu po 
asfaltové cestě asi 0,5 km).  Celé České Švýcarsko 
přehlédnete z louky před větrným mlýnem 
jako nikde jinde. Hradba Křídelních stěn a 
Jetřichovických skal a Růžák v popředí jako 
strážce skalní krajiny. V pozadí Tanečnice, naše 
Vlčí hora a Studenec. Stojíte na vyhlídkovém 
balkonu Českého Švýcarska - a neušli jste více než 
50 metrů.
Pohled z dálky:
Tak to musíte až do Krkonoš. Což není tak 
špatné, zažijete je opuštěné, v úplně jiné podobě 
než  ve frontách na špinavém sněhu u vleků na 
Medvědíně nebo v Rokytnici.
Jedna z nejkrásnějších stezek v našich nejvyšších 
horách (modrá značka) vede od Výrovky kolem 
bývalé Klínové boudy a úbočím Stohu do 
Špindlerova Mlýna. A právě nahoře, kdy vyjdete 
z pásma kleče do horských luk u bývalé Klínovky, 
uvidíte před sebou oblast Pláně, Kotle a Zlatého 
návrší. Při dobré viditelnosti  pak západní obzor 
lemuje nejen Ještěd, ale i překvapivě výrazné 
vrcholky Lužických hor: pyramida Klíče, Luže, 
Ralska i protáhlý Hvozd. Prostě díváte se téměř 
domů z osmdesátikilometrové vzdálenosti.
Třeba objevíte jiná místa s panoramatem 
domovských kopců. Najděte si chvíli pro sebe a 
pro své blízké, všechny výhledy v nejsevernějších 
Čechách jsou jedinečné. Jako vy, kteří zde žijete.

(Jiří Rak)

Stejně jako v jiných regionech České 
republiky i v Krásné Lípě volby do krajských 
zastupitelstev vyhrála ČSSD, když získala 263 
platných hlasů, což představovalo celých 
30,86%. Druzí v Krásné Lípě skončili komunisté 
se 175 platnými hlasy (20,53%) a třetí občanští 
demokraté se 152 platnými hlasy (17,84%).

Trochu odlišný průběh v Krásné Lípě měly 
volby do horní komory Parlamentu ČR. Tedy 
alespoň v prvním kole. V něm totiž voliči 
preferovali starostu Jiřetína pod Jedlovou a 
- dnes již bývalého senátora, Josefa Zosera 
kandidujícího za Hnutí nezávislých za 
harmonický rozvoj obcí a měst. Ani to mu 
však nepomohlo k postupu do druhé kola 
senátních voleb, kam postoupil rumburský 
starosta Jaroslav Sykáček, kandidující za ČSSD 
a Vladislav Raška, kandidující za ODS. Druhé 
kolo už žádné další překvapení nepřineslo. 
Opět i v Krásné Lípě zvítězila ČSSD a s ní i 
Jaroslav Sykáček. 

Jenže oproti první téměř třiatřiceti 
procentní volební účast, přišlo v druhém kole 
senátních voleb k volebním urnám pouhých 
dvacet procent krásnolipských voličů. Voleb 
do krajských zastupitelstev se z 2758 lidí, kteří 

mají volební právo, zúčastnilo téměř třiatřicet 
procent.  

Podrobnější informace o výsledcích či účasti 
ve volbách do krajského zastupitelstva a 
senátu v Krásné Lípě získáte na www.volby.cz. 
          (vik)
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VOLBY DO KRAJSKÉHO ZATUPITELSTVA 

V KRÁSNÉ LÍPĚ

SENÁTNÍ VOLBY V KRÁSNÉ LÍPĚ

Krásnolipské aleje jsou opět delší
Dárek přírodě v podobě zcela nových 

javorových a lipových alejí dala Krásná 
Lípa. Poslední říjnový víkend bylo k sázení 
připraveno čtyřicet vzrostlých javorů a lip, 
které prodloužily krásnolipské aleje o dalších 
asi pět set metrů. Do sázení se pustili členové 
Českého svazu ochránců přírody Tilia Krásná 
Lípa ve spolupráci s pracovníky města. Akce se 
konala tradičně u příležitosti Dne stromů a za 
fi nanční podpory Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR v zastoupení Chráněné krajinné 
oblasti Lužické Hory. 

(r) 
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SVOZ SEPAROVANÉHO 

ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 3.11. 2008 ve Vlčí Hoře a 
v Zahradách a ve čtvrtek 6.11. 2008 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 17.11. 2008 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 20.11. 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.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.

Dotaz: 
Mám si nechat opravit dům a dozvěděl jsem se, že je rozdíl mezi „občanskoprávní“ a 
„obchodněprávní“ smlouvou. Co je výhodnější? 

Odpověď:
Zákony skutečně rozlišují vztah občanskoprávní, který se principielně řídí občanským 
zákoníkem, a obchodní, který se obecně řídí obchodním zákoníkem. Podstatných 
rozdílů je celkem dost, ale praktickým zásadním rozdílem je délka promlčení nároků, u 
občanskoprávních vztahů 3 roky, u obchodních 4 roky. Pak jsou rozdíly v odpovědnosti za 
vady a řada dalších. 
Podle ust. § 261 obchodního zákoníku obchodní zákoník upravuje závazkové vztahy mezi 
podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé, s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se (ty 
závazkové vztahy) týkají jejich (obou) podnikatelské činnosti. 
Posouzení citovaného ust. § 261 obchodního zákoníku se provádí z hlediska věcného, ne 
formálního. Čili nejde o to, co se do smlouvy uvede, ale jak je to ve skutečnosti. 
Přesto je možné podřídit občanskoprávní vztah obchodněprávní úpravě, a to tak, že si 
strany smlouvy výslovně dohodnou, že jejich závazkový vztah, který by jinak byl vztahem 
občanskoprávním, se bude řídit obchodním zákoníkem. Taková dohoda vyžaduje vždy 
písemnou formu, není-li písemná, není vůbec. 
Nelze říci, co je výhodnější, záleží vždy na konkrétním případu. Kdyby to bylo možné obecně 
říci, pak by zákon takové varianty neumožňoval. 
Než podřídíte svůj jinak občanskoprávní vztah obchodnímu zákoníku, vždy podrobně 
rozvažte, co to pro vás znamená. Zjistěte si, jaké jsou důsledky takového podřízení se 
obchodněprávní úpravě. Pro fi rmu bývá jednodušší obchodní úprava, lépe ji zná, její 
„odběratel“ není tak chráněn jako v občanském právu. Ale někdy i pro občana může být 
obchodněprávní úprava výhodnější, např. při snížení nepřiměřeně vysokých smluvních 
sankcí. Raději svůj případ konsultujte s odborníkem, odměna uhrazená odborníkovi se vám 
vyplatí. 

EKOPORADNA
Přírodní keltský svátek můžeme slavit i dnes 

Noc na 1. listopad (keltský nový rok, Samain) 
byla tou nejčarovnější nocí roku, kdy se duše 
mrtvých mohly vracet z „druhého břehu“, aby 
navštívily svůj bývalý domov. Dnešní zvyk, 
zapalovat dušičkové svíčky je pozůstatkem 
těch dob, kdy se zapalovaly ohně, aby bludné 
duše našly světlo a teplo a marně nebloudily 
krajem. V této magické noci se posazovala 
svítící lucerna vyřezaná z tuřínu nebo tykve 
před vchod do domu nebo přímo do okna. 
Měla vítat zemřelé předky a zároveň sloužit 
jako ochrana proti zlomyslným duchům. Název 
halloween vznikl z anglického výrazu pro 
Večer Všech svatých - All Hallows‘ Evening.). 
Jak vyrobit dýni pro Halloween:
Budeme potřebovat: větší dýni, nůž , pevnou 
kuchyňskou lžíci , nádobu na odstraněnou 
dužninu (kbelík, hrnec), čajovou svíčku 
v kalíšku, škrabku na brambory, vykrajovací  
formičky na cukroví. 
Postup při výrobě: Dýni postavíme na podložku 
tak, aby stopka směřovala směrem vzhůru. 
Pokud není stabilní, lehce seřízneme dolní 
část dýně. Obličej, který chceme vydlabat, je 
nejlépe si předem na dýni vyznačit. Označíme 
si víko, odřízneme ho a opatrně sejmeme 
z dýně. Otvorem po něm pak vydlabeme 
vnitřek dýně. Ve víku je nutné udělat otvor, 
aby svíčka mohla hořet a položíme ho zpět 

na dýni. Aby nám víko nepadalo, je vhodné 
na jeho obvodu udělat zámky - jako zuby 
na hradbách kolem hradu. Nožem opatrně 
vyřízneme oči, nos, pusu. Místo nože pro 
pravidelný tvar očí můžeme použít formičky 
na cukroví. Podle vlastní fantazie dotvoříme 
pomocí škrabky hlavu (vyškrabeme vlasy, uši, 
...). Do hotové dýně vložíme svíčku - nejlépe 
v kalíšku. Zkontrolujeme, zda dobře stojí a v 
případě potřeby lžící vyrovnáme plochu pod 
svíčkou. Přiklopíme víko a máme hotovou 
dýni pro tajuplnou halloweenovou noc. 
Můžeme s ní třeba navštívit i oblíbenou akci 
Strašidelná zoo, která se uskuteční v sobotu 
1.11. v děčínské zoo.

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

Rekvalifi kace zajištěna. 
Volejte 775 375 065.

KOUPÍM
cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré 

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

Tel.: 606 388 495, 607 662 178  

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace

JOB PORADNA
Úterý 8:00 -10:00

Středa 15:00 – 17:00
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.

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 15:00 – 17:00

Pro děti i jejich rodiny.
AGENTURA PONDĚLÍ

Pondělí 9:00 -16:00
Středa 14:00 -17:00

Podporované zaměstnávání 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
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Dům Českého Švýcarska slavil 
první narozeniny

Podvečerním koncertem, dnem otevřených 
dveří a hrami a soutěžemi se v Krásné 
Lípě slavily první narozeniny tamního 
návštěvnického a vzdělávacího Domu 
Českého Švýcarska. V tento den si mohli 
návštěvníci Krásné Lípy prohlédnout zdarma 
a s průvodcem expozici věnovanou Českému 
Švýcarsku, na zelené ploše před domem 
byly pro děti i rodiče připraveny ekostánky a 
další zajímavé aktivity, při nichž mohli hravě 
separovat odpad, ale  mohli si odtud odnést 
i vlastnoručně vyrobenou kostivalovou nebo 
měsíčkovou mast, či namalovaný keramický 
knofl ík. Slavnostní den pak ukončil koncert 

Spirituál Kvintetu, který zaplnil nádvoří před 
druhým novým domem Krásné Lípy - Domem 
volného času.         (vik)

Pracovní jednání Lokálního 
partnerství Šluknovsko

Třetí jednání Lokálního partnerství 
Šluknovsko je svoláno na 31. 10. 2008 
do komunitního centra v Krásné Lípě. 
Agentura pro sociální začleňování 
v romských lokalitách pozvala na
Šluknovsku k jednomu jednacímu stolu 
obce a organizace, které ovlivňují nebo 
mohou ovlivnit život obyvatel sociálně 
vyloučených lokalit. Do oblasti, kde působí 
Agentura na Šluknovsku, spadají obce 
Varnsdorf, Rumburk, Krásná Lípa, Chřibská, 
Rybniště, Doubice, Jiřetín pod Jedlovou, 

Dolní Podluží, Horní Podluží a také Česká 
Kamenice. Členem lokálního partnerství 
je k dnešnímu dni na základě podpisu 
memoranda 6 obcí a 8 organizací. K práci v
partnerství jsou zváni i další partneři, přizváni 
ke spolupráci budou další klíčové instituce 
a organizace. Cílem lokálního partnerství je 
zlepšení kvality života v lokalitě. Agentura chce 
při řešení problému sociální integrace také 
podpořit aktivní samosprávy a organizace. 
Více informací naleznete na www.vlada.cz 
nebo www.krasnalipa.cz/kccs.                       (hv)

Město Krásná 
Lípa chystá nový 

územní plán
Až do konce listopadu můžete 

připomínkovat nový územní plán Krásné Lípy. 
Na Městském úřadu, odboru výstavby, investic 
a životního prostředí máte nyní možnost 
vyzvednout si tiskopis žádosti „PODNĚT NA 
POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU „. Tento 
tiskopis můžete získat také na webových 
stránkách města – www.krasnalipa.cz. 
Vyplněné žádosti odevzdávejte v podatelně 
úřadu v termínu do 30.11.2008. Soustředěné 
žádosti pak budou předány zpracovateli 
nového ÚP k jejich zapracování do návrhu. 
Případné pozdější doplňování požadavků 
nebude již možné. Pokud tedy máte nějaký 
požadavek, neváhejte s podáním žádosti.    (r)

Vítali nové 
občánky města
Čtrnáct nových občánků Krásné Lípy, 

šest holčiček a osm chlapců, přivítaly členky 
Sboru pro občanské záležitosti. Jako obvykle 
se všichni malí oslavenci společně s rodiči a 
dalšími příbuznými sešli v krásnolipské obřadní 
síni a všem zúčastněným pro radost zazpívaly 
děti z mateřské školy Smetanova. Letos 
bylo k vítání oobčánků pozváno již 56 nově 
narozených dětí. Prvním letošním narozeným 
Krásnolípákem byl Patrik Stollberg,

I ve vyšším věku 
se lidí rádi baví
Taneček a písničku i letos krásnolipský Sbor 

pro občanské záležitosti věnoval lidem, kteří 
mají ve svém občanském průkazu trochu starší 
datum narození. Stáří se letos ctilo poslední 
říjnovou neděli v krásnolipském kulturním 
domě a letos hostům akce vyhrávala jejich 
oblíbená kapela Peleton ze Šluknova. (r) 

Nová cesta první 
zónou národního 

parku
Správa Národního parku České Švýcarsko 

vyznačila nový úsek cesty o délce 0,5 km od Vlčí 
desky k Niedermühle v Národním parku Saské 
Švýcarsko. Nová cesta pro pěší turisty vede první 
zónou národního parku k mostku přes Křinici, 
jehož rekonstrukce byla správou německého 
národního parku dokončena před nedávnem. 
Největším přínosem pro turisty je, že si mohou 
namísto okliky přes Zadni Doubici zhruba o 
2 km zkrátit cestu ze směru od Černé brány 
nebo Doubice do Hinterhermsdorfu.             (r)

Místo kamenného obchodu 
pojízdná prodejna

Třikrát týdně nabízí za pojízdným pultem 
Josef a Jitka Krausovi základní potraviny lidem 
žijícím v menších osadách jako třeba Zahrady, 
Vlčí Hora či Kyjov. Obyvatelé těchto osad si 
tu ovšem mohou nakoupit nejen základní 
potraviny jako například pečivo, uzeniny, 
zeleninu, ale i chlebíčky či zákusky, můžete si 
tu objednat i dorty.    
pondělí,středa,pátek
Krásná Lípa 8,00-8,20
Buk 8,15    
Sněžná 8,30    
Zahrady 8,45    
Vlčí Hora 9,00
úterý,čtvrtek,sobota   
Kyjov 13:30
Dlouhý Důl 13,35

Zde staví na označených zastávkách 
případně i na znamení. Možno i po telefonické 
domluvě na tel. č.724 426 145. Časy jsou pouze 
orientační, při příjezdu se houká.                     (r)

Upozornění pro 
organizace

Plán akcí zájmových organizací a 
sportovních oddílů na rok 2009 odevzdávejte 
na MěÚ Krásná Lípa (podatelna)

nejpozději do 30.11.2008. 
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vystřídali u hradu a sbírali jsme větve, šišky, 
houby na stavbu vlajky. Potom jsme šli dělat 
vlajku. Nejdříve jsme dali veliký klacek a z toho 
jsme udělali vlajku. Vlajka se nám povedla.
(Tereza Burešová – 4.B)

- Líbilo se mi, jak jsme s 8.B stavěli vlajku.Také 
se mi líbilo, jak jsme byli na terénní základně a 
pouštěli jsme si dokument o žábách. Ve škole 
jsme se koukali na dokument o masožravcích.
(Adam Ferenc – 4.B)

ZŠ - Projektový týden na téma životní prostředí
Každý rok probíhá na Základní škole v Krásné Lípě Týden životního prostředí. Letos tomu tak bylo v týdnu od 6. – 10.října. Cílem a 

záměrem tohoto projektu je přirozenou cestou formou učení seznámit děti s ekologií a se vším co s ní souvisí. ( třídění odpadu, vztah 

k životnímu prostředí v němž žijeme, aktivity spojené s přírodou…) Každá třída má jiné téma odpovídající věku dětí. Celý týden se 

formou učení , které je zahrnuto do jednotlivých předmětů, pracovní a výtvarné činnosti, děti s daným tématem seznamují. 

Nejinak tomu bylo v letošním roce. Jednotlivé třídy měly tato témata: 

1. třídy:  „Záhady odpadkového koše“

2. třídy: „ Kam s nimi?“

3. třídy: „Obal budoucí odpad“

4. třídy: „Papír – jako odpad“

5. třídy: „Plasty – hřbitov odpadků“

6. třídy: „Organické odpady“

7. třídy: „Odpady a umění“

8. třídy: „Tajemný kov – hliník“

9. třída: „Mapování černých skládek“

Týdnem životního prostředí samozřejmě 
prolínal projekt : Děti dětem. Jeho náplní je 
partnerství a spolupráce jednotlivých tříd. 
Letos nebyly třídy náhodně losovány, ale 
po zkušenostech z minulých let byly třídy 
rozděleny učiteli. Spolupracovat tedy letos 
budou třídy: 9.a 5., 8. a 4., 7. a 3., 6. a 2. První 
třídy pracují samostatně. 

Týden životního prostředí ve škole  – 
v pondělí se vydaly 9. ročníky na Köglerovu 
naučnou stezku, kde mapovaly naučné tabule, 
v úterý vypracovávaly děti se svými učiteli první 
dvě hodiny pracovní listy k daným tématům a 
pak šli společně se svojí partnerskou třídou 
hledat nějaké krásné místo v naší Krásné Lípě. 
Ve středu a ve čtvrtek byl pro všechny třídy 

připraven na terénní základně  velice pěkný 
program, o který se postarala paní Pešková, 
pan Bezek, pan Nágel a pan Juda. V pátek 
byl celý tento týden zakončen  Projektovým 
programem OPS České Švýcarsko, který se 
konal na náměstí a v informačním středisku, 
kde byl opět pro děti připraven velice pěkný  a 
zajímavý program.                                         (m.alf)   

Týden životního prostředí očima 6.A
V úterý ráno jsme vyplňovali pracovní list 

„Jak založit kompost“. Po vypracování jsme už 
věděli, co do kompostu patří a kam ho máme 
postavit. Druhou hodinu jsme si ve skupinkách 
založili vlastní kompost, označili jsme ho a na 
jaře zjistíme, jak se rozložil. 

(Anna Fritsche)
Ve středu jsme šli na terénní základnu. Tam 

jsme se bavili o lese, hráli jsme pexeso, na 
kterém byla zvířata a jejich stopy, vyplňovali 
jsme pracovní listy. Potom jsme přeběhli do 
lesoparku a zde jsme si museli najít strom, o 
kterém jsme psali a kreslili.

(Michal Smejkal)
V pátek si nás vyzvedla paní učitelka a 

vyrazili jsme na náměstí do „zeleného domu“ 

na program „Do hlubin ČŠ“. Zahráli jsme si 
tam zábavnou a poznávací hru. Potom jsme 
se přesunuli na náměstí. Byly tam stánky, 
ve kterých jsme si mohli vyrobit svíčku, 
náramky, řetízky a různé ozdoby. Bylo tam 
také občerstvení, akce s popelnicemi, maxi 
domino, házení míčkem …

(Veronika Pustajová)

Týden životního prostředí očima žáků 4. B
Každoročně v říjnu probíhá v naší škole 

projektový týden „ Týden životního prostředí“.
Pro naší třídu 4.A byl tento týden velmi 

zajímavý a pestrý.
V pondělí jsme si vyprávěli o šetření 

surovinami a sběru odpadových surovin. 
Nakonec jsme vyplnili pracovní list“Papír- 
nejznámější odpadová surovina“.

V úterý jsme hráli stopovanou s žáky 8.A. 
Naše třída zadávala osmákům úkoly,oni je 
plnili a my jsme jim v cíli schovali poklad.

Ve středu jsme se dívali na přírodopisný 
fi lm.

Ve čtvrtek jsme byli na terénní základně, kde 
nám pan Juda vyprávěl o vodě  a zvířatech, 
které v ní nebo u ní žijí. Nejvíce nás zaujal 
příběh lososa.

V pátek jsme navštívili Dům Českého 
Švýcarska, protože se konala oslava 1.výročí 
jeho vzniku. Na náměstí probíhaly různé hry.

Mně se nejvíce z celého týdne líbil den na 
terénní základně a soutěže na náměstí.  

Celý týden byl moc pěkný a jsme rádi , že se 
na naší škole koná.      

(Žáci 4.A)
- V úterý jsme se vydali na Bukovský hrad. 

Došli jsme ke studánce a mohli jsme se posilnit 
pitnou vodou ze studánky. Šli jsme společně 
s třídou 8.B.  Šli jsme se podívat nahoru na 
kopec, na zříceninu hradu. Na kopci byla 

jenom díra a v ní mříž. Pak jsme se vystřídali s 8.
B a mezitím jsme se nasvačili. Šli jsme domů. 
Výlet na Bukovský hrad se nám moc líbil.
(Kateřina Bedrníčková – 4.B)

- Celá naše třída 4.B šla s 8.B na Krásný Buk. 
Je to u Vlčí hory. Šli jsme lesní cestou. Já jsem 
si prozpěvovala. Támhle je lavička! Někdo 
vykřikl. Začala jsem utíkat k lavičce. Najednou 
se před námi objevil zbouraný hrad. Šli jsme 
se na hrad podívat. Moje spolužačka tam 
našla kousky hrníčků. Potom jsme se s 8.A 
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Doprovodný program:
09:30 hod. Libuše Horáčková - „Báje a pověsti 
z Varnsdorfu“ 
10:00 hod.  KČT Krásná Lípa -  „Turistická mapa 
Varnsdorfu“
10:30 hod.  Ing. Josef Zibner - „Vlastivěda 
Šluknovska“
11:00 hod.  Gymnázium Varnsdorf - „Žebřík z 
mlhy“
13:00 hod. Prezentace nakladatelství BOR Jan 
Hocek - „A šaty skáčou po žábě“ 
14:00 hod.  České Švýcarsko o.p.s. - „Pohádka 
z kamene“
15:00 hod. Václav Zemler - beseda s promítáním 
„Napříč kontinenty – SIKKIM - INDIE“
Bližší info: Městská knihovna Varnsdorf – tel: 
412 372 476
Skleněné objekty Jana Frydrycha
Město Šluknov zve na výstavu sklářského 
výtvarníka Jana Frydrycha. Výstava je 
přístupná až do 16. listopadu ve šluknovském 
zámku a to pouze s doprovodem pracovnic 
informačního centra. Otevřeno je denně od 
9:00 do 17:00.  
Výstava jindy a jinde
Domeček Na kopečku v Rumburku 
v Krásnolipské ulici si Vás dovoluje pozvat 
na výstavu abstraktních obrazů Kateřiny 
Zákoutské nazvanou Jindy a jinde, která bude 
k vidění až do listopadu.

POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY
Peruánské léčitelství a medicína Inků v 
Továrně
Zajímavou přednášku o medicíně Inků a 
peruánském léčitelství můžete navštívit ve 
čtvrtek 13. listopadu 2008 od 17:00 hodin 
v krásnolipské Továrně. Přednášet bude 
Ing. Jiřina Kopecká, specialistka na andsko-
amazonskou přírodní medicínu, která se 
při svém dlouhodobém pobytu v Latinské 
Americe měla možnost seznámit s tradičními 
léčitelskými prostředky místních obyvatel. 
Výstava fotografi í
Další zajímavá výstava fotografi í bude k vidění 
v galerii Továrna v Krásné Lípě od 5. listopadu. 
Tentokrát půjde o panoramatické fotografi e 
z Tibetu, jejichž autorem je cestovatel, 
vydavatel, projektant a profesionální fotograf 
Pepa Středa. K zachycení krajiny a hor používá 
panoramatický přístroj, kdy celý objektiv 
rotuje a je schopen dosáhnut i 360 stupňů.
Podzimní koncert v kostele ve Sněžné
Občanské sdružení Nobilis Tilia z Vlčí Hory 
chystá na neděli 16. listopadu od 18:00 
v kostele ve Sněžné u Krásné Lípy koncert 
Pražského komorního pěveckého sboru 
OktOpus. Na koncertě zazní skladby P. Ebena, 
B. Martinů, J. Hanuše, T. da Vittoria. Jde o 
repertoár, se kterým se OktOpus chystá 
vystoupit na mezinárodním soutěžním 

festivalu pěveckých sborů o cenu Petra Ebena 
v Praze na konci listopadu 2008.
Poznejte historii svého kraje
Ve středu 5.11 od 19:00 se můžete vydat po 
stopách naučné stezky Krásnolipskem aneb 
Osobnost a dílo Rudolfa Köglera za Zahrad. 
Přednášku plnou zajímavých informací a 
poutavých obrázků připravila Mgr. Klára 
Mágrová v Domečku na Kopečku v Rumburku 
vedle evangelického kostela.
 12.11. 2008 - 17:00
„Citovody Tour 2008“
Ve středu 12. 11. od 17:00 si Vám Domeček 
Na Kopečku v Rumburku dovoluje představit 
ojedinělou sbírku obrazů, které vytvořili lidé 
s postižením v ateliéru Slunečnice, a která 
je doplněna díly děčínských básníků. Při té 
příležitosti také vystoupí skupina AGP Band. 
Na závěr večera Vás zveme k
jam session. Vemte nástroje. Začátek již v 
17 hodin!
Knižní miniveletrh ve Varnsdorfu
V sobotu 8. listopadu můžete mezi 9:00 
– 17:00 navštívit 6. regionální knižní minitrh 
ve Varnsdorfu. Stejně jako v minulých letech 
ho najdete ve Studentském centru Střelnice 
a prezentovat se na něm budou prodejci 
knih, map, AV medií, kalendářů, pohlednic z 
nejsevernějších Čech a okolí.

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA LISTOPAD 2008
pondělí 3. 11.
od 17.oo hod MYŠÍ KOČIČINY Vstupné 20,- Kč

Pásmo pohádek nejen o myších kočičinách. Ml. přístupno. 63 min.

středa 5. 11.
od 18.oo hod ROLLING STONES Vstupné 60,- Kč

Sex, drogy a rock´n ´roll. Hudební dokument režiséra Martina Scorseseho z koncertu 
legendárních Rolling Stones. Ml. přístupno. TITULKY. 122 min.

pondělí 10. 11.
od 17.oo hod

PANE, POJĎTE SI
 HRÁT

Vstupné 20,- Kč

Pásmo kreslených pohádek o medvědech, kteří se potkali u Kolína. Ml. přístupno. 64 min.
středa 12. 11.
od 18.oo hod MÁJ Vstupné 60,- Kč

neplatí volná vstupenka

Výpravný historický fi lm režiséra a kameramana F. A. Brabce na motivy básně Karla Hynka 
Máchy. Ml. přístupno od 12ti let. 76 min.

pondělí 17. 11.
od 18.oo hod TOBRUK Vstupné 60,- Kč

neplatí volná vstupenka

    Osud českých vojáků, účastnících se na podzim roku 1941 obrany přístavu Tobruk. České 
válečné drama. Ml.nepřístupno. 102 min.

středa 19. 11.
od 17.oo hod WALL - I Vstupné 50,- Kč

Další z dokonalých animovaných snímků studia Pixar, tentokrát o uklízecím robotovi.
Ml.přístupno. ČESKÁ VERZE. 103 min.

středa 26. 11.
od 18.oo hod HELLBOY 2: zlatá armáda Vstupné 60,- Kč

Čertovsky originální podívaná v druhém díle comicsové ságy. 
Ml. přístupno od 12ti let. TITULKY. 120 min.

Requiem v 
krásnolipském kostele

Requiem F moll krásnolipského rodáka 
Thaddeuse Palmeho rozezní v neděli 
2. listopadu 2008 kostel sv. Máří Magdaleny 
v Krásné Lípě. Skladbu přednese Vilémovský 
chrámový sbor s hostujícími zpěváky ze 
Sebnitz a Neustadtu. Na varhany hraje Patrik 
Engler.

Tadeáš Palme – krásnolipský Beethoven
Thaddeus Palme se narodil roku 1756 v 

Krásné Lípě a je nazýván též „severočeským 
Beethovenem“. 

V matrice uložené v litoměřickém Státním 
archivu je uvedeno datum narození Tadeáše 
Palmeho 23. dubna 1765. Thaddeus Adalbert 
Gottfried Palme se narodil v Krásné Lípě jako 
první dítě Joh. Gottfrieda Palmeho a Marie 
Elisabeth. Po základních studiích doma a 
v sousedním Rumburku studoval v  Praze 
fi lozofi i a tato studia ukončil roku 1784 jako 
Magister Matheseos. Když 28.2.1785 zemřel 
v Krásné Lípě první učitel Wentzel Matzke, 
jmenoval v  České Kamenici sídlící pán Franz 
Ulrich hrabě Kinský dekretem z 3. srpna 
téhož roku mladého Palmeho na přání obce 
Krásná Lípa nástupcem učitele Matzkeho. 
Toto rozhodnutí bylo potvrzeno i biskupským 
konsorciem v Litoměřicích. Tadeáš Palme se 9. 
května 1789 oženil s Marií Annou Kronraff ovou 
ze Znojma, dcerou rumburského bankovního 
výběrčího Johanna Kronraff a. Měli spolu 
čtyři dcery. Jedna z nich, dcera Karolína se 
11.12.1803 provdala za hudebníka Franze 
Bendela – seniora, pocházejícího z  České 
Lípy, který hrál v roce 1827 jako první na nové 
krásnolipské, ještě nedokončené Fellerovy 
varhany. Z jejich manželství vzešel budoucí 
klavírní virtuos a profesor na berlínské 
hudební akaddemii Franz Bendel, po němž 
je v  Krásné Lípě pojmenována ulice. Dne 
19.11.1836 „ráčilo Jeho c.k. Veličenstvo dle 
dektretu č.7315 s plnou rozhodností a ve 
vší milosti předat vzornému učiteli v Krásné 
Lípě Tadeáši Palmemu s  přihlédnutím k  jeho 
dlouhému a chvalnému učení ve škole Malou 
zlatou civilní čestnou medaili se stuhou.”    

Palme byl v celém kraji vyhlášeným 
učitelem hudby a oblíbeným kantorem na 
krásnolipském kůru, kde vedl jak sbor tak 
orchestr. Vedle toho vedl i školní orchestr. Pro 
své žáky napsal  ŠKOLNÍ PÍSNĚ LIDOVÉ, které 
vyšly v roce 1806 v Praze a pro velký úspěch 
byly znovu vytištěny v letech 1808 a 1837. 

Tadeáš Palme zemřel 2.8.1836 a byl 
pochován v  Krásné Lípě. Z roku 1810 pochází 

Palmeho REQUIEM in f moll. Opis partitury 
získal nepřímý potomek skladatele Thorgunt 
Palme, žijící dnes ve Švýcarsku a věnoval ho 
Igoru Heinzovi, který je ze starých klíčů upravil 
do dnešní notace, podle které Vilémovský 
chrámový sbor  vedený MUDr Markétou 
Englerovou, připravil premiéru tohoto díla, u 
níž můžete být i vy. 

(ZJ)
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USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 38. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25.09.2008

I. Hlavní program
Závěry z 12. zasedání ZM
Usnesení RM č. 38 - 01
RM projednala průběh a výsledky 12. zasedání ZM 
a ukládá:
a) Zbyňku Linhartovi - opakovaně seznámit 
fi rmu Komaxo, s. r. o. Kolín s postojem ZM ne-
schválit jakékoliv využití, zásah či jiné dočasné 
použití nemovitostí ve prospěch výtopny či 
elektrárny v ulici Mánesova a vyzvat je, aby ta-
kovéto kroky ani administrativně nepřipravovaly.
- připravit ofi ciální předání čestného občanství 
RNDr. Liboru Ambrozkovi a Ing. Antonínu Koláčkovi
b) Janu Kolářovi - řešit problém s ochranou ma-
jetku v ulici Pivovarská, upravit dobu na vyvážení 
odpadů.
- snažit se o max. využití projektu zaměstnanosti na 
TS (VPP).
- zajistit administrativní záležitosti akce
- Posílení biodiverzity v sídelních biotopech města 
Krásná Lípa a její realizaci.
c) Janě Gálové - předložit Hlavní zásady p. o. Kostka 
Krásná Lípa.
- upozornit ve Vikýři na rušení klidu při sekání trávy 
o víkendu
- připravit vyhlášku o omezení konzumace alko-
holických nápojů na veřejném prostranství
- posoudit užitečnost komisí RM a případně navrh-
nout snížení jejich počtu
d) Karlu Marešovi - upozornit Povodí Ohře ve věci 
padání břehu Křinice u čističky v Krásném Buku.

Základní škola
Usnesení RM č. 38 - 02
RM schvaluje provedení následujících prací a 
dodávek, souvisejících s realizací zateplení objektu 
ZŠ:
a) osazení přepěťové ochrany v hlavním rozvaděči
b) úhradu poplatku (ČEZ a. s.) za navýšení příkonu
c) nové měření a regulace tepla v objektech ŠJ a ŠD 
d) nové zastřešení vstupní podesty
e) nové venkovní hodiny dle předložených návrhů, 
resp. nabídek.

Zateplení Základní školy - Dodatek č. 1
Usnesení RM č. 38 - 03
RM se seznámila s průběhem stavby a schvaluje 
návrh Dodatku č. 1 k SOD č. 2008/11/14-140 na akci 
Základní škola v Krásné Lípě - zateplení objektu a 
úspory energií, kterým se řeší změny a úpravy opro-
ti realizační projektové dokumentaci a navazující 
náležitosti.

Dotace ve prospěch města
Usnesení RM č. 38 - 04
RM bere na vědomí předběžné výsled-
ky žádostí o dotace z ROP Severozápad 
a předpokládané schválení žádostí na:
a) Regenerace Křinického náměstí v Krásné 
Lípě - Centrum ČŠ I - nositel město Krásná Lípa
b) Penzion ČŠ (Pražská 4) - nositel ECON C&S, s. r. o
a schvaluje zadání VŘ na zpracovatele realizační PD 
a podkladů pro výběr dodavatele stavby Regener-
ace Křinického náměstí.
Podané žádosti o dotace městem
Usnesení RM č. 38 - 05
RM bere na vědomí přehled podaných žádostí o 
investiční dotace městem Krásná Lípa, které jsou v 
současné době realizovány, schváleny či jsou hod-
noceny a to:
a) Základní škola - 1. etapa - úspora energií a te-
pelná čerpadla
b) Obnova ploch zeleně ve městě 
c) Oranžové hřiště pro děti 
d) Regenerace Křinického náměstí
e) Výstavba kanalizace - 2. etapa
f ) Rekonstrukce požární zbrojnice v Nemocniční 

ulici. RM projednala možnosti podání žádostí o 
dotaci na: 
- rekonstrukce Kyjovské přehrady
- nákup požární techniky (vozidla) pro Výjezdovou 
jednotku HZS města
- výměna vodovodních řadů v trasách 2. etapy 
výstavby kanalizace
- opakované podání žádosti o rekonstrukci požární 
zbrojnice a jejích limitech ze strany města jak při 
podávání žádostí, tak při jejich případné realizaci.

Investiční zájem - poskytnutí pozemků
Usnesení RM č. 38 - 06
RM projednala podkladový materiál upřesněných 
požadavků na investora a podmínek pro uzavření 
smluv o smlouvách budoucích kupních především 
na lokality 1 a 4 ve vztahu ke garantovaným inves-
ticím a ukládá ing. Jiřímu Rousovi, aby ve spolupráci 
s právním zástupcem města a Vladimírou Doškovou 
připravili podklady a návrhy příslušných smluv vč. 
projednání v KVŽP.

II. Došlá pošta 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 38 - 07
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 348/3 o výměře 321 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 64/2 o výměře 102 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 677/15 o výměře 39 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1915/1 o výměře 402 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2337/1 o výměře 906 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2329/1 část o výměře cca 1500 m2, k. ú. 
Krásná Lípa

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 38 - 08
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 355/1 o 
výměře 781 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zah-
rady Janě Skoupé, Praha, V Nové Hostivaři 22/373.

Prodej pozemku - snížení kupní ceny
Usnesení RM č. 38 - 09
RM projednala žádost Luboše a Ivety Zemanových, 
Praha, Pod Ořechovkou 27 o přehodnocení ceny p. 
p. č. 1191/3, k. ú. Vlčí Hora a doporučuje ZM trvat 
na původních usneseních RM a ZM a dále se touto 
věcí nezabývat.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 38 - 10
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 355/3 o výměře 796 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 355/1 o výměře 781 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 261/21 o výměře 473 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/22 o výměře 2915 m2, k. ú. Kyjov u Krás-
né Lípy;
p. p. č. 261/23 o výměře 1218 m2, k. ú. Kyjov u Krás-
né Lípy;
p. p. č. 261/33 o výměře 341 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/34 o výměře 406 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/35 o výměře 356 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/36 o výměře 373 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/37 o výměře 430 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/39 o výměře 555 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/41 o výměře 360 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/42 o výměře 406 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/43 o výměře 421 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;

p. p. č. 261/44 o výměře 427 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 552/1 o výměře 162 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 38 - 11
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozem-
ku č. 98/23/70/037, nájemce Josef Pištora, Krásná 
Lípa, Rumburská 5, kterým se snižuje výměra p. p. č. 
1168/1, k. ú. Krásná Lípa z 87 m2 na 79 m2.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 38 - 12
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 2751/7, k. 
ú. Krásná Lípa Ladislavu Ferencovi, Krásná Lípa, 
Varnsdorfská 160/72 z důvodu zachování místní 
komunikace.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 38 - 13
RM neschvaluje pronájem st. p. č. 835 o výměře 
342 m2, st. p. č. 1053 o výměře 14 m2 a p. p. č. 223 
o výměře 265 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby naučného areálu o. p. s. České Švýcarsko, 
Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa. RM 
doporučuje prostor podél cyklostezky, na Kyjovské 
ulici nebo po bývalé ČOV.

Směna pozemků
Usnesení RM č. 38 - 14
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 
1119/3, k. ú. Krásná Lípa za část st. p. č. 595/5 a část 
p. p. č. 1119/2, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého 
návrhu s Josefem Dolanem, Libčice n. V., Pod Saha-
rou 713 a Zuzanou Královou, Libčice n. V., Turská 384 
za účelem majetkoprávního vypořádání. Žadatelé 
uhradí veškeré náklady se směnou spojené.

Vydržení pozemku
Usnesení RM č. 38 - 15
RM doporučuje ZM uznat nárok Dany Králíčkové, 
Kadaň, Na Strážišti 1864 o vydržení části p. p. č. 
1902/2, k. ú. Krásná Lípa za podmínky, že žadatelka 
uhradí veškeré náklady s vydržením spojené a uk-
ládá V. Doškové vyzvat žadatelku k předložení geo-
metrického plánu.

Sdělení k pozemkům
Usnesení RM č. 38 - 16
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1501/8 a p. p. č. 
1533, vše k. ú. Krásná Lípa a k p. p. č. 328/1, k. ú. Ky-
jov u Krásné Lípy z hlediska ÚP pro potřeby PF ČR, 
dle předloženého návrhu. RM doporučuje ZM sch-
válit žádost o odprodej p. p. č. 328/1, k. ú. Kyjov od 
Pozemkového fondu ČR.

Byty
Usnesení RM č. 38 - 17
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Nemocniční 
1149/12A, Krásná Lípa, Karlu Smrčkovi, bytem 
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa za podmínky sch-
válení převodu práv a závazků k bytu Zastupitel-
stvem města Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 38 - 18
RM neschvaluje pronájem bytu č. 5, Křinické nám. 
248/1, Krásná Lípa na úpravu Janě Brožové, Neru-
dova 631/15, Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 38 - 19
RM neschvaluje pronájem bytu č. 5, Křinické nám. 
248/1, Krásná Lípa na úpravu Boženě Sivákové, 
Pražská 278/4, Krásná Lípa.
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Byty
Usnesení RM č. 38 - 20
RM schvaluje pronájem bytu č. 35, Nemocniční 
1137/6 o velikosti 1+1 v obecním zájmu Janu Sr-
bovi, bytem Zahrady 29, Krásná Lípa. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu 
zaměstnání v DZR (Palmovka), Čelakovského 40/13, 
Krásná Lípa. Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpra-
vy si provede nájemník na vlastní náklady. 

Byty
Usnesení RM č. 38 - 21
RM schvaluje pronájem bytu č. 46, Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Klára Šelmeková, Nerudova 603/6, Krásná Lípa
2. Hana Moučková, Varnsdorfská 583/83, Krásná Lípa
3. Miroslav Novotný, Sídliště 1015, Šluknov
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník na 
vlastní náklady.

III. Různé 
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 38 - 22
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozem-
ku č. 2002/23/15-106, nájemce Martin Hercog, Krás-
ná Lípa, Pod Lipou 2, kterým se mění výměra p. p. č. 
775/1, k. ú. Krásná Lípa z 5048 m2 na 3406 m2.

Byty
Usnesení RM č. 38 - 23
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt 
č. 32, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Byt 
I kategorie o velikosti 1 + 1 (cca 30 m2).
Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. 

Byty
Usnesení RM č. 38 - 24
RM vyhlašuje záměr obce prodat členská práva k 
bytu č. 16, byt I. kategorie o velikosti 3 + 1 (72 m2), 
Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa, dle schválených 
pravidel.

Byty
Usnesení RM č. 38 - 25
RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1, Pražská 
615/27, Krásná Lípa k 31.08.2008 a vrácení kauce ve 
výši 5 000 Kč Vlastimilu Šmalclovi, Pražská 615/27, 
Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 38 - 26
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč za 
byt č. 44, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa Zuzaně 
Fryčové, Vojtěcha Kováře 172/3, Rumburk.

Byty
Usnesení RM č. 38 - 27
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč za byt 
č. 48, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa Magdaleně 
Jirousové, Kunratická 253, 252 43 Průhonice.

Nebytové prostory
Usnesení RM č. 38 - 28
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o 
výpůjčce nebytových prostor č. 2008/42/27-186 k 
31.08.2008 s příspěvkovou organizací Kostka Krás-
ná Lípa, dle předloženého návrhu.

Nebytové prostory
Usnesení RM č. 38 - 29
RM schvaluje pronájem nebytových prostor č. 
5 v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa od 
01.09.2008 příspěvkové organizaci Kostka Krásná 
Lípa, dle předloženého návrhu. Kostka Krásná 
Lípa, p. o. bude hradit spotřebované energie.
RM schvaluje prominutí nájemného od 01.09.2008 
do 31.12.2008.

Telefony
Usnesení RM č. 38 - 30
RM schvaluje dohodu o převodu práv a závazků na 
telefonní čísla 608 522 871, 776 767 426 a 776 059 

972 s příspěvkovou organizací Relax Krásná Lípa, 
dle předloženého návrhu.

Fotovoltaická elektrárna
Usnesení RM č. 38 - 31
RM neschvaluje záměr fi rmy PRAHA HATINH spol. 
s r. o., Březinova 481, 407 53 Jiříkov, pronajmout 
pozemky (bývalé ACHP) pro výstavbu fotovoltaické 
elektrárny.

Převod pozemků
Usnesení RM č. 38 - 32
RM ukládá Karlu Marešovi vyvolat jednání s 
Ústeckým krajem a s fi rmou Benzina a. s. o převodu 
částí pozemků, na kterých je realizována stavba 
cyklostezky.

Výjimka z požárně nebezpečného prostoru
Usnesení RM č. 38 - 33
RM souhlasí s udělením výjimky z požárně 
nebezpečného prostoru přístavby kanceláře a 
zádveří u dílen autoservisu Petr Šrejma, ul. E. Krás-
nohorské 1006/33, Krásná Lípa.

Město plné květin 2008
Usnesení RM č. 38 - 34
RM schvaluje pořadí a odměny v soutěži Město plné 
květin za rok 2008:
1. místo Jaroslava Víchová, Smetanova 1003/22, 
Krásná Lípa - 1 200 Kč
2. místo Jiří Oliva, Pletařská 931/11, Krásná Lípa - 
900 Kč
3. místo Soňa Vančurová-Záborcová, Kamená Horka 
57, Krásná Lípa - 600 Kč
4. místo Horst Schabestiel, Nemocniční 1090/4a, 
Krásná Lípa - 300 Kč

Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 38 - 35
RM schvaluje dodatek č. 7 k pojistném smlouvě číslo 
772 023728 0 společnosti Kooperativa pojišťovna, a. 
s., v předloženém znění.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 38 - 36
RM schvaluje dodatek č. 1 a č. 2 k pojistné smlouvě 
číslo 560 067864 3 pro pojištění odpovědnosti 
zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli 
městu Krásná Lípa s KOOPERATIVA pojišťovnou, a. 
s.

Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 38 - 37
RM se seznámila se stavem pohledávek města 
Krásná Lípa předaných poprvé dne 06.10.2003 k 
vymožení společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a 
schvaluje u těchto pohledávek prodloužení doby k 
jejich vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od 
06.10.2008.

Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 38 - 38
RM se seznámila se stavem pohledávek města 
Krásná Lípa předaných poprvé dne 06.10.2005 k 
vymožení společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a 
schvaluje u těchto pohledávek prodloužení doby k 
jejich vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od 
06.10.2008.

Likvidační komise
Usnesení RM č. 38 - 39
RM schvaluje prodej podkladu pro projektovou do-
kumentaci parku u Zámečku, dle předložené kupní 
smlouvy.

Likvidační komise
Usnesení RM č. 38 - 40
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krás-
ná Lípa, dle předloženého návrhu.

Smlouva galerie 2009
Usnesení RM č. 38 - 41
RM schvaluje smlouvu o zajišťování výstav a provo-

zování galerie v objektu Továrna - dům volného 
času se smlouvou o výpůjčce mezi městem a o. p. s. 
České Švýcarsko, dle předloženého návrhu.

Komunitní centrum ČŠ - kontrola
Usnesení RM č. 38 - 42
RM bere na vědomí výsledek kontroly pro-
jektu Komunitní centrum ČŠ provedené 
MPSV ČR s výsledkem bez nedostatků.
RM bere na vědomí výsledek auditu projektu 
provedeného AUDIT OBCE, s. r. o. Příbram s výsled-
kem bez nedostatků.

Kostka - oprava usnesení č. 37-50
Usnesení RM č. 38 - 43
RM doporučuje ZM schválit příspěvek p. o. Kostka 
na realizaci projektu Učíme se jeden od druhého, 
podaného do programu Cíl 3, ve výši 10% celko-
vého rozpočtu max. 1 055 tis. Kč (43 237 EUR). RM 
doporučuje ZM schválit předfi nancování projektu 
(2 etap - 91 822 EUR).

Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 38 - 44
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a 
ve městě za měsíc říjen 2008, dle předloženého 
návrhu.

Kronika města
Usnesení RM č. 38 - 45
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města 
za měsíc srpen 2008 předložený kronikářem panem 
Ivanem Jaklem.

IV. Informace 
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- stížnost B. Cveklové na nečinnost úředníků veřejné 
správy,
- udělení ceny městu Krásná Lípa za 1. místo v 
soutěži Cesty městy,
- statistika evidovaných uchazečů o zaměstnání,
- článek ve Vikýři - rubrika Občanská právní poradna,
- informační panel pro měření rychlosti vozidel.

Informace
RM dále projednala tento zápis:
- Zápis z komise cestovního ruchu ze dne 1. 9. 
2008,
- Zápis z komise výstavby a životního prostředí ze 
dne 2. 9. 2008,
- Zápis č. 3 z komise sociálně právní ochrany dětí ze 
dne 11. 9. 2008,
- Zápis č. 4 z komise školství, mládeže a tělovýchovy 
ze dne 9. 9. 2008.

Jana Gálová                                      Ing. Zbyněk Linhart

Program Domu kultury 

v Rumburku

Když ty, tak já také, miláčku!
  18.11.2008, 19:00 - 21:00, 150 Kč 

  info: DIVADLO HÁTA Praha (Francouzská 
komedie) Hrají: I.Andrlová, M.Dvorská,  

 A.Gondíková, V.Beneš...

HEIDI SHOW 
  19.11.2008, 09:00 - 10:00, 30 Kč 

  info: Tanečně hudební a soutěžní pořad 
pro nejmenší se známou zpěvačkou pop 

music Heidi Janků. 

Hana Hegerová
  24.11.2008, 19:00 - 21:00 

 Velký sál DK. Vstupné 1-10 řada - 450,- Kč, 
11-23 řada - 350,- Kč.
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Bílá paní odkryla svůj poklad
Za pokladem Bílé paní se v úterní podvečer 

vydaly děti z krásnolipské mateřské školy 

Motýlek. Najít ho ale nebylo tak jednoduché. 

Děti, nesoucí svítící lampiónky, nejprve 

musely absolvovat cestu temným lesoparkem 

spoře osvíceným malými svíčkami. Cestu 

za pokladem malým zlatokopům přitom 

nekomplikovala pouze temná cesta, ale i jedno 

zbloudilé strašidlo. Ovšem ti, kteří vytrvali a 

došli až do cíle, byli bohatě odměněni. V cíli 

je totiž čekala samotná Bílá paní s ohromnou 

truhlicí plnou pokladu, který spravedlivě 

rozdělila  mezi všechny malé odvážlivce. (vik) 

Další tradicí v řadě ožila Krásná Lípa
Jitrnicemi, prejtem, prdelačkou a dalšími 

zabíjačkovými specialitami voněla sobotní 

Krásná Lípa. Tedy přesněji řečeno dvůr před 

tamním železářstvím, kde se konala další 

z mnoha krásnolipských lidových tradic, které 

ve městě udržuje místní folklorní soubor 

Lužičan. Havelské posvícení přilákalo mnoho 

návštěvníků, kteří si přišli nejen pochutnat 

na zabíjačkových dobrotách z rukou Míry 

Suchomana či posvícenských koláčcích, ale 

v neposlední řadě si přišli i zanotovat s lidovou 

muzikou Lužičanu a harmonikářem Mirkem.

(vik)

Indiáni nežili jen 
střelbou, 

ale i uměním
Nejen halekáním a střílením z luku je živ 

Indián. Přesvědčili se o tom všichni ti, kteří 

strávili uplynulou sobotu na Terénní základně 

Buk v Krásné Lípě. Střelba z luku totiž tentokrát 

byla pouze podružnou aktivitou. Ti, co letošní 

indiánský podzim připravovali, se zaměřili na 

indiánské umění a s příchozími vyráběli to, co 

je pro Indiány nejtypičtější. Každý si tak mohl 

odnést vlastnoručně vyrobenou indiánskou 

čelenku, přívěšek, lapač snů či nefalšovaný 

medvědí zub. Samozřejmě, že střelba z luku 

nechyběla, ale daleko více malé i velké 

účastníky akce nadchla hra v lakros či opékání 

indiánských placek na ohni. (vik)

Romskou Miss maminka je 
Drahomíra Píšová Romskou Miss 

maminka je Drahomíra Píšová
Ve čtyřech disciplínách soutěžily romské 

maminky o historicky první titul Miss maminka 

Krásné Lípy.  Soutěž pořádalo občanské 

sdružení Čačipen v kulturním domě v Krásné 

Lípě. Do soutěže se přihlásilo deset romských 

maminek ze Šluknovského výběžku, které 

porotě společně se svými dětmi předvedly 

své umění v romských a moderních tancích a 

také v divadelním představení.

Vedle titulů Miss se volila i sympatická 

romská maminka, kterou se stala třicetiletá 

Eva Ferencová z Rumburku. V hlavní 

soutěži se druhou vicemiss maminka stala 

pětadvacetiletá maminka Petra Ferencová 

z Krásné Lípy, titul První vicemiss patří 

šestatřicetileté mamince Adéle Godlová 

z Varnsdorfu a romskou miss maminka se stala 

třiatřicetiletá Drahomíra Píšová z Krásné Lípy. 

(r)

České Švýcarsko o.p.s., regionální rozvojová 
agentura Českého Švýcarska se specializací 
na cestovní ruch, ochranu přírody a krajiny 
a vzdělávání, hledá vhodného uchazeče/

uchazečku na pozici hlavní ekonom. Vaším 
úkolem bude řízení malého ekonomického 

týmu, jehož hlavní zodpovědností je 
ekonomický chod společnosti a ekonomické 

řízení evropských projektů.

Požadujeme:
VŠ vzdělání ekonomického směru

alespoň roční praxi na obdobné pozici
velmi dobrou znalost podvojného účetnictví

velmi dobrou znalost MS Offi  ce (zejména 
Excel).  

Nabízíme:
vysoce specializovanou pracovní náplň 

v oboru evropských projektů
odpovídající fi nanční ohodnocení

fl exibilní pracovní dobu  a  další pracovní 
benefi ty 

práci v mladém a dynamickém týmu 
v jedinečném prostředí Národního parku České 

Švýcarsko
možnou asistenci při hledání bydlení 

Bližší pracovní podmínky:
notebook (v rámci sítě Exchange Server)

mobilní telefon k soukromému užití
kancelář v moderním sídle společnosti v Domě 

Českého Švýcarska
Předpokládaný nástup 1. 1. 2009 nebo 

dohodou.  
Předpokládaný termín výběrového řízení, 

jehož součástí bude test, je 25. 11.

Strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do 
21. 11. 2008 na adresu 

jana.novakova@ceskesvycarsko.cz. 
Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz 

nebo na telefonu 412 383 000.

Program kina Střelnice Rumburk
Máj - 1.11.2008, 18:00 - 19:30, 70 Kč - 2.11.2008, 17:00 - 18:30, 70 Kč

  info: Výpravný historický fi lm na motivy Karla Hynka Máchy v režii F. A. Brabce. ČR*76minut*mládeži 
přístupno od 12 let. 

Sirotčinec  - 6.11.2008, 19:00 - 21:00, 65 Kč 
  info: Záhadný dům a zmizení syna! Nechtěj vidět, abys uvěřil, věř, abys uviděl.  Mexiko/Španěl.*titulky*

105minut*mládeži přístupno od 12 let. 

Cesta do středu Země - 13.11.2008, 19:00 - 20:30, 70 Kč 
  info: Na takovéto cestě může i počestný vědec zcepenět překvapením, co mu příroda postaví do 

cesty. USA*titulky*93minut*mládeži přístupno.

Kauza Litviněnko - 15.11.2008, 19:00 - 21:00, 65 Kč 
  info: Nejtemnější případ vraždy a špionáže od konce studené války! RUSKO*titulky*105minut*mládeži 

přístupno.  
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ZDRAVÝ ÚSMĚV
Ve čtvrtek 29. září jsme byli velmi zvědaví na 

naši milou návštěvu.

Do školičky totiž dojela návštěva vedená 

dráčkem Soptíkem, který měl hlavně 

školákům pomoci přijít na to, jak se správně 

čistí zoubky.

Myslíte si, že je to divné? 

Ale kdepak, Soptík totiž dorazil v doprovodu 

žákyněk  Střední zdravotnické školy a jejich 

paní profesorky Bc. Eriky Drahotové.

Děti se ani chvilku nenudily a bedlivě a 

pozorně naslouchaly, jakou technikou si mají 

čistit zuby, ukázaly Soptíkovi svůj školkový 

kartáček a zjistily, kdo má opravdu správný a 

kdo ne.

Ty špatné kartáčky si Soptík hned nechal, ale 

aby nebyly děti smutné, hned všem daroval 

společně se všemi budoucími sestřičkami 

zbrusu nové sady kartáčků a past.

Potom se ještě děti blýskly znalostí zdravého 

a nezdravého jídla - a i když mnohé dozajista 

nepřestanou milovat bonbóny, vědí aspoň, 

že není dobré spořádat jich příliš a hlavně je 

důležité vyčistit si pak dobře zuby!

Ve skupinkách si potom děti vyprávěly se 

sestřičkami a dokonce zkusily vyčistit zoubky i 

Soptíkovi - a ten se nechal – a jak moc rád.

Na děti čekal také diplom za perfektní 

zvládnutí a  krásná usměvavá tečka za besedou 

byla nejen naše společná fotografi e,ale 

vyfotografovat se mohl s dráčkem každý sám.

Tímto bychom chtěli za všechny předškoláky 

a učitelky z obou školek SLUNÍČKA i MOTÝLKA 

velmi poděkovat za skutečně neotřelou, 

zábavnou a přitom i poučnou besedu pro 

děti, kterou pro nás Střední zdravotnická škola 

společně s pojišťovnou VZP připravila a Vám 

všem připomenout, že nejhezčí je ten  „zdravý 

úsměv“.

Tak veďte své děti spolu s námi ke zdravému 

návyku a my dospělí na něj nezapomínejme 

také ať se na sebe zubíme krásnými zuby!!! 

(Za MŠ MOTÝLEK  A  SLUNÍČKO D.Lehoczká)

I na podzim se dá plno věcí zažít
Paní učitelko, kdy zase pojedeme do 

Německa? Kdy nám dáte první informace? 

Co tam budeme dělat? To byly časté otázky 

hned na začátku školního roku. Ano, česko 

– německá setkání žáků naší základní školy 

a Mittelschule Neukirch budou pokračovat. 

První se uskutečnilo hned  10. a 11. října 

v Krásné Lípě. Skladba žáků se po odchodu 

deváťáků změnila a proto jsme do programu 

zařadili seznamovací hry. Opět jsme poznali, 

jak je těžké naučit cizince tak jednoduchou 

větu „Já se jmenuji“. Střídala se slovíčka česká, 

německá, ale i popletená. Když už se nám 

všechno v hlavách pomotalo, šli jsme do 

parku, kde děti tvořily paletku barev podzimu. 

Pak jsme se účastnili prvních narozenin Domu 

Českého Švýcarska, kde děti shlédly fi lm o 

krásách národního parku a na náměstí se 

nám už pak věnovalo jen Komunitní centrum. 

Není ale nad to, potkat paní, která se zajímala 

o naši činnost a okamžitě ochotně šla s námi 

do školy, poseděla u odpolední svačiny a 

naučila nás „růži“ z barevného listí. A tak 

odpoledne vznikla z jedné třídy přímo dílna, 

kde se tiskly listy na látku a vznikla dečka, 

krájely se syrové brambory a navlékaly se jako 

korálky a pak se mohly doma usušit, tvořily 

se kytice z barevného listí. Listí snad bylo 

úplně všude, ale za chvíli se plnily parapety 

oken nejrůznějšími krásnými podzimními 

dekoracemi. Je to paní Anna Dudková 

z Jiřetína pod Jedlovou. Děkujeme. Co ještě 

děti společně prožily a vytvářely? Doplnili 

jsme tzv.: hmyzí hotel, který často navštěvují 

nezvaní hosté a ničí ho. Proč? To nevíme. Snad 

jen proto, že nevědí k čemu slouží a kolik nás 

stojí námahy jeho údržba. Na řadu přišly i 

pracovní listy, stříhalo se , lepilo, kluci se zpotili 

při fotbalu, večer jsme se šli podívat na měsíc 

a hvězdy s odborným výkladem astronoma 

amatéra z Německa. Bylo tohoto zase hodně. 

Je ale také potřeba přichystat jídlo, umýt 

nádobí, uklidit atd., atd. Společně strávený 

čas nám vždy velmi rychle uplyne a už je tu 

sobota po obědě, děti se loučí podávají si ruce, 

vyměňují se adresy, telefonní čísla a opět: „ 

Kdy se paní učitelko zase uvidíme?“ Uvidíme, 

v listopadu v Neukirch.

(Za celou skupinu Monika Schwarzová)

Z Vysoké Lípy do Růžové: bezpečně a suchou nohou
Dne 14. 10. 2008 byla u Dolského mlýna v 

Národním parku České Švýcarsko ofi ciálně 

uvedena do provozu lávka přes řeku Kamenici. 

Obnovení lávky pro návštěvníky znamená 

pohodlnější a bezpečnější přechod přes říčku 

na turistické cestě spojující Vysokou Lípu s 

Kamenickou strání. 

Dřevěná lávka byla obnovena podle dobových 

fotografi í na starých základech mostku 

dřívějšího, a to za použití převážně původních 

kamenů nalezených v řece. „Není úplně jasné, 

kdy původní most u Dolského mlýna vznikl. V 

řece jsme objevili kámen nesoucí letopočet 

1857. O rok dříve byla na Kamenici velká 

povodeň, která zřejmě strhla předchozí lávku. 

Dosud ale archívy nic bližšího k datu vzniku 

tohoto mostku nevydaly,“ říká Natalie Belisová 

ze Správy Národního parku České Švýcarsko.

Do letošního roku mohli návštěvníci najít jen 

zbytky pravé strany základů, levý břeh voda z 

větší části odplavila. Přechod řeky byl zajištěn 

provizorními mostky přes jez, které bylo třeba 

stavět každoročně znovu, obvykle padly za 

oběť jarnímu tání.  

„Návštěvníkům Dolského mlýna pomůže 

dvanáct metrů dlouhá lávka pohodlně a 

bezpečně překročit Kamenici na cestě spojující 

Vysokou Lípu a Kamenickou stráň,“ říká Pavel 

Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko, a 

dodává: „Věříme, že lávka bude dlouho sloužit 

a odolávat jarním vodám na Kamenici.“ 

(Tomáš Salov)
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NABÍZÍ NOVÉ 
SLUŽBY !!!

Relax Krásná Lípa, p. o. rozšiřuje nabídku služeb v Továrně – domě 
volného času o novinky. Nově si můžete dopřát pedikúru, manikú-

ru, depilaci či modeláž nehtů. Ke stávajícím službám jako jsou třeba 
masáže různých typů, solárium či saunování, tak přibývá další atraktivní 

nabídka v péči o tělo. 

PEDIKÚRA
ošetření nohou včetně masáže od 120,- Kč do 150,- Kč

MANIKÚRA 
komplexní ošetření rukou 120,- Kč 

P - SHINE 
přírodní japonská výživná manikúra -150,-Kč 

MODELÁŽ NEHT
gelové, akrylové - 450,- Kč poprvé, doplnění 250,- Kč 

DEPILACE 
teplým voskem horní i dolní končetiny dle dohody

Pracovní doba kdykoliv dle dohody a telefonické objednávky u paní 
Markéty Suché, tel. 721075423.

Šicí kurzy i pro 
handicapované

V Komunitním centru v Krásné Lípě pořádá 

občanské sdružení CEDR šicí kurzy. Jednoho 

z těchto kurzů se také účastní klientky 

Agentury Pondělí. Díky svému sociálnímu 

znevýhodnění potřebují větší míru podpory 

než ostatní účastníci, proto je na kurzu 

přítomna i asistentka Agentury Pondělí 

Eva Mánková. Celý kurz šití vede Marcela 

Surmajová. Klientky se zde učí zacházet 

se šicím strojem a rozšiřují si tak své znalosti a 

dovednosti, a tím i možné  pracovní uplatnění 

v budoucnu. Celý kurz trvá 12 týdnů.

(M.S. a E.M.)
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10+0 all day tenis - 2200,-Kč. 10 hod./1 kurt

10+0 double all day tenis - 4000,-Kč. 10hod./

oba kurty současně

10+0 all day nohejball – 2600,-Kč 10/hod./1kurt

 platnost do 30. 4. 2009.

 nelze uplatnit na jiná sportoviště než kurty v nafukovací hale, ani na jiné než předplacené sporty.

 případný kladný rozdíl mezi předplacenou cenou hodiny a skutečnou cenou hodiny nevracíme.

 nevybrané hodiny nepřevádíme ani neproplácíme.

 nezodpovídáme za nevybrané hodiny ani z důvodu obsazení haly.

 10+0 all day tenis a 10+0 all day nohejball lze uplatňovat po celý den, včetně SO, NE a svátků, za předpokladu, že je hala 

 otevřená.

 10+0 double all day tenis lze uplatnovat stejně jako 10+0 all day tenis, ale vždy pouze pro oba kurty současně.

 na uvedené produkty nelze uplatnit žádnou slevu, kromě slevy vyplývající z platné permanentky (tj. sleva 200,-Kč.,sleva 200,-Kč 

 platí i pro 10+0 double all day tenis). Tuto slevu lze uplatnit pouze do 31.12.2008. Od 1.1.2009 zaniká.

 na nohejball bude na hřišti ponechána tenisová síť.

Na Slovensku překvapili
Jedinými pozvanými zápasníky z České 

republiky na mezinárodní turnaj konaný 

v Kolárovu na Slovensku byli malí zápasníci 

z Krásné Lípy.Což svědčí o dobrém jméně a 

výkonnosti našich chlapců a děvčat v zahraničí. 

Turnaje se vedle Krásnolípáků zúčastnili 

i vybraní závodníci z Polska, Maďarska a 

samozřejmě Slovenska. Velké ambice na 

slušné umístění se našim borcům nedávali 

a i přesto, že se turnaje nakonec zúčastnilo 

pouhých pět zápasníků (buď neměli pas, nebo 

fi nance na cestu, ubytování a stravu) dokázali 

pořadatele svými výsledky překvapit. Výprava 

pod vedením trenéra Karla Dvořáka přivezla 

stříbrné medaile. A to zásluhou Františka 

Čapka a Robina Ledvinky. Obzvláště výkon 

Franty byl pro všechny překvapením, který 

o jeden bod, značně nespravedlivě, prohrál 

s nejlepším slovenským a navíc domácím 

závodníkem.

      2.   místo: Fr. Čapek, Rob. Ledvinka

5.místo: Marek Virgler a Jan Kubáň

6.místo: Barbora Kučerová ) startovala mezi 

chlapci)

Ještě jeden start v zahraničí čeká naše chlapce 

a děvčata. A to 9. listopadu v Drážďanech. Byli 

bychom rádi, aby nás bylo více. Tím více by 

bylo i medailí. Naši chlapci a děvčata na to 

mají. 

(r)

Orientální břišní tance

Bolí Vás záda, máte zkrácené šlachy, nebo 
rády tančíte a chcete mít nového koníčka? 

Zkuste břišní tance!

kde: Kino Krásná Lípa
kdy: každé úterý

Středně pokročilé tanečnice: 17:30 
– 18:45 (tanečnice mající odtancovaný 

1 rok v pravidelných kursech)
Začátečnice: 19:00 – 20:00

Co s sebou: top nebo přiléhavé tričko, 
sukni nebo volné kalhoty obepínající 
boky, cvičky (v sále jsou parkety), pití, 
dobrou náladu a chuť se něco nového 

naučit

Na setkání s Vámi se těší 
Ivana Marková

ZVESELA ZE ŠKOLIČKY  MOTÝLEK…….  
O houbách:
My jsme včera měli k večeři šampiony a byly moc dobrý…líčí klučina dětem. (žampiony)
O věcech kolem nás:
-  „ Tam je zrzavá brána, paní učitelko – ukazuje holčička na rezavou bránu…
-  „Tenhle malý kluček taky bude chodit do školky, líčí na vycházce učitelce jedna cácorka. 
 (kluk)
-  Při stavění z kostek líčí jeden stavitel druhému: „Tak tady jede loď, no a teď se přetopila!“ , 
 naříká vzápětí nešťastně.
-  Paní učitelko, můj kamarád  chodí na karate a tam mají karaténské obleky!“ 
O zvířátkách:
-  Nadšený klučina, který je rád, že zná odpověď, vykřikuje: „Králík bydlí v králíkovně!“
-  „Koza má přece kozátko“vysvětluje důležitě tříletý chlapeček tomu druhému.
-  „Paní učitelko, u nás na zahradě byly srnky“  přidává svůj zážitek k dobru jeden 
 předškolák.
 „A nebály se Vašeho pejska?“, ptá se učitelka. „Ne, nebály, on je vůbec neodehnal, on je 
 totiž bálivej!„ ( bojácný)
-  Dva kluci si hrají se zvířátky a jeden druhému znalecky říká: „To mám ale hezkýho kleoparda, 
 viď?  (leopard)
-  Z kaštánků vytvořila jedna šikovná předškolačka s rodiči krmelec a zvířátka. Při společném 
 prohlížení jeden školák vykřikl: „Jé, to je pěkný krmidlo!“ „To není žádný kormidlo, ale 
 krmelec!“, poučuje ho další školák, který zdá se špatně slyší…
O pohádkách:
- „Bob a Bobek bydlí v klobouku  kouzelníka  Kapustóna“  tvrdí při pohádce jeden 
 rozumbrada druhému.  (Pokustón)

za  děti z MŠ Motýlek ze Smetanovy ulice zapsala D.Lehoczká
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Jezdecký klub 
Krásná Lípa

Úspěšnou závodní sezónu má za sebou 

jezdecký klub z Krásné Lípy, který úspěšně 

reprezentuje Hana Dastychová. Ta se svými 

koňmi Lyndorem a Lenou v uplynulé jezdecké 

sezóně 2008 vybojovala čtrnáct medailí – pět 

zlatých, pět stříbrných a čtyři bronzové. Ani 

tento úspěch ovšem nedává Hance usnout 

na vavřínech a ač letošní sezónu ukončily 

nedávné halové závody v Praze, začíná 

příprava na sezónu 2009. A i v této závodní 

sezóně na krásnolipskou reprezentantku 

čeká řada důležitých závodů včetně účasti na 

mistrovství republiky. Věřme tedy, že i příští 

rok bude úspěšně reprezentovat naše město 

Krásnou Lípu. (vik)

A stejně vyhráli…
Podzimní fotbalová sezona okresního 

přeboru starší přípravky se přehoupla do 

druhé poloviny rozlosovaných zápasů a ve 

středu 8.října 2008 od 16.00hod se hrálo na 

krásnolipském trávníku již šesté utkání. Proti 

krásnolipským nastoupil FK Řezuz Děčín. 

(Je k zamyšlení fakt, že když hráli naši chlapci 

v Děčíně, proti SK Forvard skupiny“B“, který 

zřejmě vůbec nefunguje, respektive skupina 

B, okolnosti kolem celého zápasu byly při 

nejmenším podivné, třeba už to, že brankář 

děčínských měl být ročník 1998, ale chlapec již 

na první pohled vypadal minimálně na 12let. 

Nebo to, že byl zápas z nezjištěných důvodů 

posunut ze soboty na neděli. Ale ve fotbale 

jsou věci, které asi nelze pochopit…pozn. 

autorky)

Naši borci nastoupili v tomto složení:

Kapitán – Kamil Hošek

Hráči – David Holubek, Ondra Lehoczki, Jakub 

Vindyš, Tomáš Alfery, Filip Alfery, Honza Kaipr, 

Dominik Cempírek, Matěj Pavlíček, Jakub 

Virgler, Vlastík Šmalcl, Matěj Grejcar, Tomáš 

Bureš

Brána – Tomáš Rýzler

My, skalní fanoušci, kteří jezdíme téměř 

na všechny zápasy a účastnili jsme se již 

zmiňovaného zápasu v Děčíně s SK Forvard 

jsme netrpělivě čekali, jací chlapci přijedou, 

ale hned jak FK Řezuz dorazil, věděli jsme, že 

bude všechno v pořádku. 

Zápas jsme si všichni dokonale vychutnali, 

protože si zahráli i ti úplně nejmenší a  my 

víme, že naši kluci fotbal prostě hrát umí a 

poctivě!!!

Do naší branky spadl míč soupeře pouze 

jedenkrát. 

1.poločas – autoři branek: Lehoczki (2), Virgler 

(2), Cempírek (1)

2. poločas – autoři branek: F. Alfery, D. Holubek, 

Cempírek

Konečný výsledek: TJ Krásná Lípa – FK Řezuz 

Děčín  7 : 1.

(m.alf )

Nádherné počasí, nádherný fotbal…
V neděli 12. října od 10. 00hod. se za krásného 

podzimního počasí odehrál další zápas 

chlapců starší přípravky. Hrát proti nim přijel 

Šluknov. Naši kluci nastoupili v tomto složení: 

kapitán: Kamil Hošek

hráči: Ondra Lehoczki, David Holubek, Filip 

Alfery, Jakub Virgler, Jakub Vindyš, Honza 

Kaipr, Matěj Pavlíček, Tomáš Bureš.

brána: Tomáš Rýzler

Atmosféra nedělního dopoledne byla skvělá, 

diváků sice moc nepřišlo, což byla strašná 

škoda, ale my skalní příznivci jsme se těšili, 

jak budou naši kluci hrát. Za zády nám voněly 

klobásky, které pro nás připravil Fanda Holubek 

ml. a z nebe se usmívalo sluníčko. Nádhera!

Po několika minutách rozehraného zápasu si 

první gól vstřelil náš Ondra Lehoczki. Musím 

uznat, že od prvních zápasů, při kterých se kluci 

učili hrát dobře fotbal, je jejich současná hra 

vynikající. Trenéři je dobře naučili zpracovávat 

míče, umět si přihrát, nedrbat míč(drobné 

vyjímky se vždycky najdou), podívat se, než 

vykopnou atd.  

No - zanedlouho branek přibývalo, Ondra si 

pak dal ještě jednoho góla,

také si úspěšně vystřelil Kamil Hošek, Filip 

Alfery a Honza Kaipr. Po prvním poločase tak 

utkání skončil 5 : 0 pro nás.   

Ve druhém poločase nás začali šluknovští 

maličko tlačit, ale kluci to vcelku dobře ustáli. 

Pěkný gól si dal ještě David Holubek. Nešťastně 

nestihl náš brankář chytit pouze jeden míč. 

A tak výsledené skóre Krásná Lípa : Šluknov 6 

: 1.

Kluci gratulujeme a těšíme se na další zápas!!! 

(m.alf )


