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Příští číslo Vikýře vyjde ve 
čtvrtek 17. dubna 2008

krásnolipský
půlměsíčník 3,50 Kč 3. dubna 2008

Krásná Lípa 
má štěstí

Konečně jsem se dostal k přečtení knížky Sta-
nislava Strašila „Krásná Lípa očima pamětníka“. 
Útlá knížka obsahuje sice krátký, ale zato hutný 
výtah z pamětí pana Strašila a jeho blízkých. Na 
několika místech pan Strašil píše, že jeho pohled 
na dějiny města není jediný možný. I přes, nebo 
snad i díky tomuto přiznání částečné subjektivi-
ty textu, jej považuji za velmi hodnotný příspě-
vek ke kulturnímu rozvoji Krásné Lípy.

Nedaleká Dolní Poustevna takové štěstí nemě-
la. V Dolní Poustevně a v okolí natočili Ondřej 
Provazník a Martin Dušek film „Poustevna – Das 
ist Paradies“. Jedná se o umělecký dokument, 
který dovoluje, aby záběry byly i z jiných loka-
lit, aby se někteří aktéři ve snímku vystupující 
chovali jinak než je u nich obvyklé a aby celkové 
vyznění filmu bylo v příkrém rozporu s míněním 
místních lidí. Bohužel média velmi často snímek 
vydávají za dokument, tedy za objektivní popis 
reality bez uměleckého záměru. Filmaři toto ve 
svých vyjádřeních v médiích podporují a žád-
ného redaktora zatím nenapadlo zeptat se na 
názor Dolnopoustevanů.

Vlastně nejde o nic překvapivého. Filmaři 
potřebovali natočit kontroverzní snímek, tak 
ho natočili. Pro novináře jsou pochopitelně 
rozhovory s filmaři přitažlivější než s obyvateli 
zapadlého městečka ve Šluknovském výběžku. 
Jenomže pro Dolní Poustevnu může mít tento 
film velmi nepříjemné dopady. Lidé, kteří film 
shlédnou a nemají o Dolní Poustevně informace 
odjinud než z filmu, si velmi snadno Dolní Pous-
tevnu onálepkují jako bizarní městečko na kon-
ci světa. S takovouto asociací se bude městu jen 
velmi obtížně dařit přitahovat mladé lidi k práci 
a životu v něm.

To, co se přihodilo Dolní Poustevně, se může 
stát prakticky kterémukoliv jinému městu či 
obci, tedy i Krásné Lípě. Zatímco však velká 
a známá města se nemusí bát, že by jeden film 
změnil jejich obraz v myslích lidí, pro města 
velikosti Krásné Lípy takové nebezpečí hrozí. 
Obrana je však možná a navíc je i jinak pří-
nosná a příjemná. Je jí kulturní činnost. Dokud 
bude Krásná Lípa rozvíjet kulturní život stejným 
tempem jako nyní, shromažďovat a uchovávat 
kulturní statky (nejenom literární), bude snad-
něji odolávat „kulturním nájezdům“, jaký zažila 
Dolní Poustevna. (Antonín Slejška)

Odpady – nekonečné téma
To, že nás čekají zásadní změny v oblasti nakládání s komunálními odpa-

dy, je nám politiky signalizováno již delší dobu. V poslední době se věci daly 
opět do pohybu. Uvidíme, jaké mantinely nám na hřišti příslušné minister-
stvo, resp. poté poslanci narýsují.

 Každému rozumně uvažujícímu člověku je dnes již jasné, že odpad už 
není pouhým odpadem, ale je z drtivé většiny dále využitelnou surovinou.

Co vše tvoří obsah našich popelnic? Máme v třídění odpadu ještě rezer-
vy? Kolik biologicky rozložitelného odpadu odkládají do popelnic krásnolip-
ské domácnosti? Je v různých lokalitách města odpad různého složení? Co 

odhazují turisté v Národním parku?
Na tyto otázky měla dát odpovědi další, v pořadí druhá analýza směsného komunálního odpadu v Krásné 

Lípě, která proběhla v pátek 14. března 2008 v areálu Technických služeb.
Oproti loňské, zářijové, byl posuzován sezónní vliv – topné období, nižší spotřeba nápojů v PET lahvích, 

odpady ze zahrad apod.
Skupina pracovníků Technických služeb ve spolupráci s Ing. Milanem Hulánem ze společnosti PRO-EKO 

Varnsdorf podrobila důkladnému rozboru obsah několika desítek cíleně vybraných odpadových nádob 
z celého území města. Jednotlivé složky odpadu byly pečlivě odděleny a zváženy, výsledky byly zazname-
nány. 

Z výsledků měření lze konstatovat, že k zásadním rozdílům ve struktuře recyklovatelných odpadů v sezó-
ně topné a mimo ni nedochází. Pomineme-li však popeloviny, složek odpadu (papír, plast, textil, sklo, kov) 
pak bylo v nádobách na SKO zjištěno absolutně zhruba dvojnásobné množství. Tato skutečnost hovoří stále 
o velkých rezervách ve třídění odpadů, ale současně proti tendenci spalovat komunální odpady.

Konečná čísla ze statistik minulého roku to jen potvrzují, meziročně dokonce došlo k mírnému poklesu 
celkového množství vytříděného odpadu. A to i přes rozšířenou nabídku tzv. separačních míst. (J. Kolář)

Krásnolipské Poradenské centrum pro podnika-
tele připravilo cyklus krátkých seminářů k jednot-
livým dotačním programům, které jsou zaměřeny 
na rozvoj regionu a podnikatelských aktivit. Na 
seminářích budete v krátkosti seznámeni s aktuál-
ním vývojem v oblasti strukturálních fondů a budou 
Vám upřesněny možnosti ucházet se o veřejné pro-
středky určené na rozvoj regionu a podnikání v roz-
ličných oblastech.

Pondělí 7. dubna 2008 dotační program ROP 
Severozápad 

Prioritní oblast 1 Regenerace a rozvoj měst (osa 
1.2, města 5.000 – 50.000 obyvatel.)

Prioritní oblast 2 Podpora místního rozvoje (osa 
2.1 a 2.2, města/obce 500 – 5.000 obyvatel)     

Prioritní oblast 4 Udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu (všechny 3 osy)

Sněhulák Pepa 
vítal jaro

Téměř celý únor a vlastně ještě týden před veli-
konocemi se zdálo, že nám zima dala definitivně 
sbohem a jaro je již tady. Zaměstnanci sportovní-
ho areálu v Krásné Lípě si dokonce mysleli, že by 
mohli přivítat prvního venkovního tenistu. Poča-
sí si s nimi, ale nejen s nimi, zašpásovalo, a tak 
jediný, kdo si během Velikonoc na venkovních 
kurtech zahrál, byl sněhulák Pepa.

Pravidelná půlhodina pro podnikatele v Českém Švýcarsku
S aktuálními nebo připravovanými výzvami 

a jejich podmínkami Vás provede a na Vaše dota-
zy odpoví přímo zástupce Úřadu regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad Ing. Lucie Černá, 
vedoucí oddělení administrace projektů. 

Účast na seminářích je bezplatná, k dispozici 
bude občerstvení. 

Pokud si chcete rezervovat místo na tomto semi-
náři, prosím, kontaktujte nás na 412 383 000, nebo 
nám napište na poradenske.centrum@ceskesvycar-
sko.cz . Počet míst je omezen.

Další seminář proběhne v pondělí 5. května 2008 
a s jeho tématem budete vbrzku seznámeni. 

KONTAKT: Filip Mágr, manažer podnikatelského 
centra, 777 819 912, poradenske.centrum@ces-
kesvycarsko.cz
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SVoz SeParoVaného 
odPadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
v pondělí 7.4. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 10.4. 2008 v Krásné Lípě. Dále pak 
v pondělí 21.4. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 24.4. 2008 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00–12:00 a 14:00–17:00 
Úterý 7:00–12:00 a 14:00–15:00 
Středa 7:00–12:00 a 14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a 14:00–15:00
Pátek 7:00–13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00–11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, 
baterie, bioodpad.

RUBRIKA:
VAŠe OtázKy PRO eKOPORAdnU
Chraňme Vodu – Voda bude ChrániT náS
Pod tímto heslem jsme si letos připomněli 
světový Den vody, který každoročně připadá 
na 22.březen. Ochrana vody není samozřejmě 
záležitostí jednoho dne v roce a v souvislosti se 
stále stoupajícím znečišťováním vodních toků 
a s ubývajícími zdroji pitné vody, nezbytnými 
pro zdravý život, je potřebné se tomuto tématu 
věnovat stále. Záleží i na takových zdánlivých 
maličkostech, jakými může být netěsnící 
vodovodní kohoutek, nebo výběr pracího prášku. 
Neustále kapajícím kohoutkem nám může za 3 
měsíce uniknout zbytečně až 5 000 l vody, což 
je pak citelně znát i na našich financích.Uspořit 
můžeme také sprchováním, při kterém nám stačí 
kolem 50 l vody, namísto napuštění plné vany, kdy 
spotřebujeme více než třikrát tolik vody. Životnímu prostředí i naší peněžence pomůžeme 
i výběrem ekologicky šetrného pracího nebo čistícího prostředku, který je ve vodě dobře 
rozložitelný a nezatěžuje ji zbytečným znečištěním. Jeho cena může být na první pohled 
vyšší než u běžných prostředků, ale vzhledem k tomu že ekologicky šetrné prostředky jsou 
koncentrované tak, že se jich na jedno použití spotřebuje pouze malé množství a vydrží nám 
proto déle, neprohloupíme při jejich koupi ani cenově. Tyto prostředky si můžete prohlédnout 
i zakoupit při návštěvě Informačního střediska Českého Švýcarska v Krásné Lípě, případně 
zde získat i další potřebné informace. 

(Eva Podhorská, České Švýcarsko o. p. s.)

RUBRIKA:
OBČAnSKá PRáVnÍ PORAdnA KOMUnItnÍHO CentRA - zdARMA

Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo v Komunitním 
centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si můžete vyzvednout osobně 
v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek na adrese www.krasnalipa.cz/kccs. For-
mulář získáte také na emailové adrese bohacova@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo paní 
Boháčové v Komunitním centru nebo zaslat na email bohacova@krasnalipa.cz. 

Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva 
obchodních společností, finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon 
o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na 
tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.

Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete přijít se svými dotazy do Komunitního centra (Masary-
kova 4, Krásná Lípa)

Bezplatné konzultace:         Pondělí 21.4.2008    17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 842.
zákazník si dal auto do opravy, dohodl se na ceně 6.000 Kč, které zaplatil. Po opravě však 

požadovala opravárenská firma doplatek na cenu za opravu ve výši dalších 15.000 Kč. Pro-
tože zákazník odmítl úhradu provést, auto opravárenská firma nevydala. Co s tím? 

Tento vztah se řídí ust. § 631 a násl. občanského zákoníku. Z těchto ustanovení upozorňuji 
zejména na § 632: nedojde-li ke zhotovení díla na počkání, zhotovitel je povinen vydat objedna-
teli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu díla, 
a dále jeho rozsah, jakost, cenu za provedení díla a dobu jeho zhotovení. Pokud písemné potvrzení 
zákazník nemá, porušila zásadním způsobem opravárenská firma předpisy. 

V popsaném případě byla cena sjednána pevnou částkou, čili opravárenská firma nemá nárok na 
úhradu vyšší než sjednané ceny (možná vyšší cena je její podnikatelské riziko, stejně jako výrazně 
nižší cena za opravu je rizikem občana, že sjednal cenu pevnou částkou). Zákazníka vůbec nemusí 
zajímat, že oprava skutečně stála více. Zde se neuplatní principy bezdůvodného obohacení, pro-
tože se jedná o zákonem provedenou konkrétní úpravu. Je třeba s fakturovanou částkou nesou-
hlasit právě s výše uvedeným odůvodněním – cena byla sjednána předem dohodnutou pevnou 
částkou. 

Podle § 175 odst. 1 obč. zák. může ten, kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, 
zadržet tuto věc k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povi-
nen věc vydat. Proto mají opravny právo automobil do zaplacení ceny nevydat. Jenomže v daném 
případě nemá opravárenská firma proti zákazníkovi žádnou pohledávku, nemá tedy právo věc 
zadržet. Zadržením porušuje své povinnosti. Je třeba, aby si zákazník obstaral důkazy o tom, že mu 
auto opravárenská firma nechce vydat, třeba písemné potvrzení, vyhovují samozřejmě svědkové, 
lepší jsou svědkové – úřední osoby nebo orgány policie a podobně.  

Nejrychlejší a nejúčinnější nápravou je podle mého názoru požádat o pomoc orgány České obchod-
ní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký, Dr. E. Beneše 24, 460 31  Liberec, tel. 485 244 326. 

Centrum reGeneraCe
hledá nové spolupracovníky se 
zájmem o obor kondice a péče 
o vzhled. hPČ i VPČ.
rekvalifikace zajištěna.
Volejte 775 375 065.

zdraVĚ:
www.hubneTe.cz/TadY

nePaLTe VĚTVe- ŠTĚPKuJTe
Posledním termínem je sobota 19. dubna. 
Stačí pouze zavolat na Technické služby 
(p. Kamberská tel.: 412 354 848) a službu 
si zdarma objednat. Pro bezproblémový 
a rychlý průběh vlastního štěpkování 
je nezbytné připravit ořezané větve na 
technice přístupné místo, silnými konci 
k jedné straně. Průměr větví může být 
maximálně 10 cm.

KouPÍm
cenné starožitnosti, ale i jednoduché

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

Tel.: 606 388 495, 607 662 178  

 až 5000,- Kč
měsíčně bez práce!

udělejte ze svého auta, 
domu, či plotu reklamní 
plochu! Tel:411 411 455.
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RŮznÉ

město Krásná Lípa pronajme nebytové prostory:
1. Nemocniční 1137/6 (zelený bytový dům na 
sídlišti) – rozloha cca 92 m2, nájem za plochu 3 800 
Kč + energie 
2. Masarykova 1094/4 (Dům služeb u náměstí): 
c nebytový prostor č. 3 (Vše za 39) – rozloha cca 
60 m2, nájem za plochu 2 400 Kč + energie 
c nebytový prostor č. 8 (hodinářství Pinta) 
– rozloha cca 55 m2, nájem za plochu 2 200 Kč + 
energie
Informace – OMCS Soňa Tůmová
tel. č. 412354839, tumova@krasnalipa.cz

Město Krásná Lípa prodá členská práva
k bytu č. 13, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa.
Informace – OMCS Soňa Tůmová,
tel.: 412 354 839Spousta her, spousta cen, spousta zábavy 

a nakonec i spousta vítězů. Tak vypadal karne-
val, který do kulturního domu do Krásné Lípy 
přilákal děti nejen z Krásné Lípy, ale i z Rumbur-
ku, Šluknova či dokonce z Jablonce nad Nisou. 
A ty všechny tu předvedly neomezenou plejádu 
masek od pirátů, loupežníků, vodníků, princezen 
ale i břišních tanečnic, jeptišek, muchomůrek, 
kočiček a spousty dalších originálních masek, do 
kterých se oblékly jak děti malé, tak i ty odrost-
lejší. Proto také připravená soutěž o nejkrásnější 
masku ani neměla svého vítěze. V Krásné Lípě 
totiž zvítězili úplně všichni. 

Druhý den se v Krásné Lípě konal ještě jeden 
karneval. Organizovalo ho Občanské 
romské sdružení Čačipen. „Účast byla 
veliká, pro děti a mládež byly připra-
veny nejrůznější soutěže, za což byly 
oceněny sladkostmi,“ řekl předseda 
sdružen Robert Ferenc. Na tomto 
karnevalu byla také vyhlášena nej-
krásnější maska, kterou měl šestiletý 
Petr Indrák z Krásné Lípy. Karneval 
Čačipenu finančně podpořilo město 
Krásná Lípa, Nadace Euronisa a Nada-
ce Vodafone ČR. 

Květinový bál ukončil plesovou 
sezónu

Pod taktovkou folklorního souboru Lužičan se konal Květinový bál, který uzavřel letošní velice 
úspěšnou plesovou sezonu.

Dík patří pořadatelům všech šesti plesů. Každý z nich byl jiný a měl své osobité kouzlo. Výzdoba 
městského, školního, lužičanského, ale i premierového plesu Nobilis Tilia byla moc pěkná a určitě při-
spěla k pohodové atmosféře těchto plesů. Bylo vždy plno, někdy i přeplněno, všichni se bavili a tak to 
má na plesech být. Je vidět, že přestavba kina na víceúčelové zařízení byla šťastným krokem vedení 
města.Cestu do krásnolipského kulturáčku nachází čím dál více návštěvníků.

(Naďa Semelková)

Město obdrželo 
nadační 
příspěvek

Koncem února letošního roku bylo Krás-
né Lípě správní radou Nadace ČEZ schvále-
no poskytnutí nadačního příspěvku pro pro-
jekt „Oranžové hřiště“ v částce 800.000,- Kč.  
Do konce roku tak v prostoru křižovatky dvou 
větví cyklostezky u altánu v blízkosti Cimráku 
vznikne další dětské hřiště. Místo, které se za 
pěkného počasí stává jakýmsi krásnolipským 
korzem, tak získá další atraktivní prvek. 

Jeden víkend a dva karnevaly

ŽádOSt PRO 
ORGAnIzACe 
I dOBROVOLnÍKy

Žádáme organizace, ale i ostatní obyvate-
le o pomoc při realizaci Pohádkového lesa. 
Potřebujeme vytvořit pohádkové bytosti na 
jednotlivá stanoviště. Zájemci se mohou hlá-
sit na Městském úřadu u pí. Boženy Koubské. 
Za pomoc organizátoři akce děkují.



strana 4 3. dubna 2008

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

bar -  obČerSTVenÍ 
Pořádáme oslavy narozenin, svatby, třídní 

srazy. Rezervace na tel. 777 332 215
Po-Čt     11:00-21:00hod
Pá          11:00-23:00hod
So          12:00-23:00hod
Ne          13:00-20:00hod 

ubYToVánÍ - reCePCe
Po-Ne  14-22 hod. na tel. 775 592 230

Standardní pokoje již za 270,-Kč
Apartmány již za 440,-Kč 

VÝSTaVnÍ GaLerie 
Otevírací doba dle baru do 18:00 hod.

FiTneSS CenTrum 
Po-Ne   14:00-22:00 hod
10 vstupů + 3 zdarma!!!

Spinning na objednávku na tel. 775592230

Sauna – suchá
s přísadou éterických olejů

Po   18:00-22:00 hod.
Stř   18:00-22:00 hod.
Pá   18:00-22:00 hod. 

V jakémkoliv jiném čase na objednávku  na 
tel. – 774 492 230

SoLárium – turbo vertical 
MASÁŽE –  rekondičně sportovní

s éterickými oleji, baňkování 
Na objednávku tel. 774 492 230


            

            
               PIJTE V SOBOTU 19. DUBNA 2008 NA TZ BUK 
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Rovných 120 let od založení Klubu českých 
turistů si v sobotu v Krásné Lípě připomněli 
turisté Ústeckého kraje, ale nejen oni. Do Krás-
né Lípy na jarní turistický sraz dorazil i prezi-
dent evropského klubu turistů Jan Havelka, 
či místopředseda Klubu českých turistů Jan 
Babnič. Kulatiny pak společně oslavili vernisáží 
výstavy, která prezentuje činnost severočes-
kých turistů a přístupná bude až do 26. dub-
na v Galerii v Továrně – Domu volného času 
v Krásné Lípě. 

Ovšem nejen slavnostní otevření výstavy 
bylo součástí jarního turistického srazu a oslav. 
Ivana Lukešová ze šluknovského městského 
úřadu tu také pokřtila dlouho očekávanou 
mapu 1: 25 000 Šluknovska. Mapa v tradiční 
modré úpravě zobrazuje oblasti Krásné Lípy, 
Rumburka, Šluknova, Vilémova, Velkého Šeno-

va, Mikulášovic, Dolní Poustevny a německého 
příhraničí. „Bonusem pak pro účastníky jar-
ního turistického srazu byl Průvodce Českým 
Švýcarskem, který byl vydán ve velmi malém 
nákladu pouze pro tento jarní sraz,“ řekl hlavní 
organizátor oslav Václav Hieke. Během srazu 
také krásnolipští turisté obnovili prodej oblí-
bené Turistické Lužické. „Výrobce, i když za vyš-
ší cenu, zahájil opětovně výrobu tohoto popu-
lárního moku,“ dodal Václav Hieke.

A jen o půl hodiny později se pak asi stov-
ka turistů vydala na společný, již devatenáctý, 
osmikilometrový výlet k pramenům Křinice, se 
kterým je spojeno tradiční otevírání studánek 
a vítání jara. To turisté v Krásné Lípě vítají tím, 
že železným klíčem symbolicky otevřou pra-
meny Křinice.

(vik)

tURIStÉ LetOS
SLAVÍ 120 Let

Od zALOŽenÍ KČt

zAtáČKAMI ŠLUKnOVSKA
A  ROdInná MOtORALLy

Sekce rodinné turistiky Klubu českých 
turistů připravila v Ústeckém kraji, v roce 
oslav 120. výročí vzniku KČT, cyklus akcí pro 
rodiče s dětmi, seniory s vnoučaty a dal-
ší turisčata. Na 19. dubna se plánuje akce, 
kterou pořádá Klub českých turistů Šluknov 
a nazval ji Rodinná motorally, aneb Vystup 
a jdi a Zatáčkami Šluknovska, aneb Sesedni 
a jdi. Již z názvu vyplývá, že ta první akce je 
určena motorizovaným rodinným kolekti-
vům, ta druhá pak cyklokamarádům. Obě pak 
účastníkům nabídnou výběr ze tří tras, které 
je zavedou do zajímavých míst Šluknovského 
výběžku. Pořadateli jsou dobrovolní kvalifiko-
vaní vedoucí zájmových turistických skupin.

Více informací získáte na tel.: 731 054 028, 
721 445 296 nebo kctsluknov@seznam.cz.

turistická výstava
Až do 26. dubna bude v Galerii Továrny – Domu volného času v Krásné Lípě přístupná Turistická 

výstava, která prezentuje činnost severočeských turistů. Výstavu ve spolupráci s MěÚ Krásná Lípa, časo-
pisem Turista, ČSOP Tilia a OPS České Švýcarsko u příležitosti 120. výročí KČT připravil Klub českých 
turistů v Krásné Lípě. Výstava je otevřena každý den od 9:00 do 17:00 za symbolické vstupné 5,- Kč.

turisté slavili kulatiny a vítali jaro
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ARIOnAS v krásnolipském kině

Cvičení TaiChi. Město Krásná Lípa pořádá v kulturním domě pod 
vedením mistra Václava Vorlíčka v termínech 6. dubna a 25. května vždy 
od 12:00 cvičení TAICHI. Poplatek 150,- Kč.

- POzVánKy -

antarktida. Ve středu 9. dubna od 19:00 je v Domečku Na kopečku v Rum-
burku připraveno pokračování vyprávění Stanislava Havránka o zvláštnostech 
bílého kontinentu a o stavbě vědecké základny na ostrově Jamese Rosse.

Jam session. Ve středu 16. dubna od 19:00 můžete v Domečku Na kopečku 
v Rumburku navštívit hudební dovádění pod taktovkou Reného Habicha.

báSnění. Ve středu 23. dubna od 19:00 se můžete v Domečku Na kopeč-
ku v Rumburku zaposlouchat do veršů, které bude recitovat Irena Kubicová 
a Roman Winter.

módní show. Kulturní oddělení Města Šluknov Vás v sobotu 12. dubna od 
20:00 zve na Módní show s taneční zábavou do sálu Domu kultury ve Šluknově. 
Součástí programu je i módní přehlídka plavek a letní módy od Morgan, GinTo-
nic a Werso, které předvedou Multimiss LENKA TAUSSIGOVÁ, modelka MARTINA 
POULÍČKOVÁ a další. Navíc si zde můžete zdarma vyzkoušet kosmetické líčení 
od vizážistky Evy Žákové z firmy ORIFLAME. Vstupné: 150 Kč, předprodej vstupe-
nek v Domě kultury Šluknov.

Na sobotu 12. dubna 2008 připravilo město Krásná Lípa zajímavý kon-
cert. Od 18 hodin zde vystoupí skupina ARIONAS s Marthou Elefteriadu.  
Skupina ARIONAS vznikla v roce 2005. Založili jí tři hudebníci: Martha Elefteriadu 
(zpěv) perský zpěvák Shahab Tolouie (zpěv, kytara, perský setár) a Stanislav Barek 
(kytara). 

Skupina je založena na spojení dvou vynikajících hlasů Marthy Elefte-
riadu a Shahaba Tolouie. V barvách hlasů obou zpěváků se odráží jejich 
exotický původ. V řeckých, perských a španělských písních vytváře-
jí jejich dvojhlasy neopakovatelný expresivní výraz. Nejen u nás, ale zřej-
mě i daleko v zahraničí, asi nebude možné slyšet takto nezvyklý sou-
zvuk lidských hlasů. Zpěv je doprovázený citlivými aranžmá dvou kytar.  
Protože oba kytaristé jsou dobrými instrumentalisty, kteří společně hrají ve sku-
pině Peňa Flamenca, bude možné slyšet i flamenco kytaru. Součástí repertoáru 
je interpretace originálních perských písní za doprovodu tradičního perského 
nástroje setár. 

(J. Kolář)

Program kina Krásná Lípa na m síc DUBEN 2008 

pond lí 7. 4. AMERICKÝ GANGSTER Vstupné 60,- Kod 18.oo hod 

Ridley Scott nato il podle skute nosti p íb h ernošského gangstera a jeho 
policejního pronásledovatele. 157 min. Ml. nep ístupno. Titulky.

st eda 9. 4. JÁ, LEGENDA Vstupné 60,- Kod 18.oo hod 

V dec Will Smith, který se jako poslední lov k na Zemi potýká v 
NewYorku  se samotou a mutanty. 101 min. Ml. p ístupno od 12ti let. 

Titulky.

pond lí 14. 4. ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY Dosp lí 60,- K
od 17.oo hod D ti  40,- K

Comicsoví bijci se vracejí v dalším hraném dobrodružství. 
87 min. Ml.p ístupno. ESKÁ VERZE.

st eda 16. 4. POKÁNÍ Vstupné 60,- Kod 18.oo hod 

Keira Knightleyová a James McAvoy v romanticko – vále ném dramatu 
o d tském bludu. 123 min. Ml. nep ístupno. Titulky.

pond lí 21. 4. RAMBO DO PEKLA A ZP T Vstupné 60,- Kod 18.oo hod 

Sylvester Stallone zachra uje tradi ní americké hodnoty v Barmské džungli. 
Jen pro silné žaludky. 93 min. Ml. nep ístupno. Titulky.

 POzVánKA nA JARnÍ VýLet
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Tourismusverband Säch-

sische Schweiz
Vás zvou dne 12. dubna 2008 na jarní putování Českým středohořím očima 

romantiků 19. století aneb Nejkrásnější turistické cíle v Bráně Čech aneb Kra-
jinou ještě nerozťatou (dálnicí)

bonbónky na trase: jedinečný výhled z Lovoše 570 m na sopečné kužely 
Středohoří, Ještěd a Krkonoše, jízda vyhlídkovým vlakem z Opárna do Radej-
čína a pohled od Dubického kostelíka do labského údolí (Porta Bohemica) 

Kdy: 12. dubna 2008
Sraz: Děčín ČD centrum, 9:10 hod., odjezd vlakem z Děčína v 9:28.
návrat do Děčína v 18:28.
Pěšky: 12 km
Cena: 198 Kč/dospělý, 494 Kč/rodina (2 dospělí a max. 2 děti do 15 let)
V ceně: průvodce a doprava vlakem z (do) Děčína, včetně jízdy Opárno 

- Radejčín.
na akci je nutné se předem příhlásit, informace a přihlášky na:
IS Dům Českého Švýcarska, Tel.: 412 383 413, informace@ceskesvycarsko.cz
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PROGRAM dOMU KULtURy V RUMBURKU 
nA dUBen 2008

www.dkrumburk.cz • e-mail: strelnice@volny.cz • tel.: 412 332 158

sobota 5.4.16.30 hod.
VerniSáŽ VÝSTaVY: Marcela Bernardová + Robert Hušek
Olejomalba + kresba tužkou + tavená plastika sklo. Výstava potrvá do 

30.4.2008.Výstavní síň DK. Vstupné dobrovolné.

pondělí 7.4.10.00 hod.
zdenĚK TroŠKa
Beseda pro střední školy se scénáristou a režisérem na téma: „Kameňá-

ky života“.Divadelní sál DK. Vstupné 50,- Kč .

pondělí 7.4.17.00 hod.
zdenĚK TroŠKa
Beseda pro veřejnost se scénáristou a režisérem na téma: „Kameňáky 

života“.Divadelní sál DK. Vstupné 100/150,- Kč. (Mimo předplatné 2008).

neděle 20.4.od 14.00 do 19:00 hod.
moraVanKa
Zábavné taneční odpoledne s dechovkou z cyklu DK: „Kavárna poho-

da“.Vstupné 80/100,- Kč. (Mimo předplatné 2008).

pondělí 21.4.19.00 hod.
„ŠVeSTKa“
DIVADLO JÁRY CIMRMANA Praha. („Jevištní Sklerotikon“). Hrají: 

L.Smoljak, Z.Svěrák, M.Čepelka,V.Kotek.Velký sál DK. Vstupné 200/250,- 
Kč. (Mimo předplatné 2008).

Předprodej vstupenek v pokladně DK (pondělí - pátek 12:30 - 17:00 
hod.) a hodinu před začátkem každého vystoupení a promítání kina. Dále 
v Městském informačním centru Rumburk na Lužickém náměstí dle pro-
vozní doby, tel.: 412 331 171, email: mic@rumburk.cz.

Poznámka vstupné: cena před lomítkem/cena v předprodeji - cena za 
lomítkem/cena v den konání akce

PROGRAM KInA „StŘeLnICe“ RUMBURK 
dUBen 2008

čtvrtek 3.4.  16.00 hod., 18.00 hod.
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Nová filmová pohádka na motivy Jana Drdy v režii Zdeňka Trošky.
- ČR, 98 minut, mládeži přístupno, vstupné 70 Kč

neděle 6.4.19.00 hod.
ĎábeLSKÝ hoLiČ z FLeeT STreeT
Nespravedlivě odsouzený se bude mstít! Johnny Depp v nejkrvavějším 

muzikálu všech dob.
- USA, titulky, 117 minut, mládeži přístupno od 15 let, vstupné 70 Kč

čtvrtek 10.4.17.00 hod., 19.00 hod.
onCe
 Oskarový film se stal inspirací takovým jako je např. Steven Spielberg.
- Irsko, titulky 86 minut, mládeži přístupno od 12 let, vstupné 65 Kč

neděle 13.4.16.00 hod., 19.00 hod.
obČan haVeL
Skrytý půvab prezidentského úřadu, aneb takový jsme byli, takový 

byl...
- ČR, 119 minut, mládeži přístupno, vstupné 60 Kč

středa 16.4.19.00 hod.
VeTŘeLCi vs. PredáTor 2
Na zemi vypukne peklo..Setkají se dva hodně nebezpeční mimozem-

šťané.
- USA, titulky, 119 minut, mládeži přístupno od 15 let, vstupné 70 Kč

sobota 19.4.19.00 hod.
SouKromá VáLKa Pana WiLSona
Tom Hanks a Philips Seymour Hoffman excelují v ironické komedii.
- USA, titulky, 102 minut, mládeži přístupno od 15 let, vstupné 65 Kč

Jak efektivně komunikovat s klienty, jak řešit 
problémy, konflikty a stížnosti se zákazníky, 
jak sdělovat negativní zprávy zaměstnancům 
atd. To jsou témata třídenního kurzu s názvem 
Komunikační dovednosti pro poskytovatele 
služeb, který se uskuteční  9. – 11. dubna 2008 
v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.   

Tento kurz, který připravila obecně prospěš-
ná společnost České Švýcarsko, se uskuteční 
v rámci profesního vzdělávání v oblasti cestov-
ního ruchu a je určen hlavně všem poskytova-
telům služeb v cestovním ruchu (informační 

centra a střediska, cestovní kanceláře a agen-
tury, ubytovatele) destinační, projektové a regi-
onální manažery, pracovníky poraden a jiných 
míst, poskytující služby nejen turistům, ale 
i široké veřejnosti.

Cílem kurzu je získat nejen teoretické zna-
losti z oblasti komunikace se zákazníkem, ale 
hlavně  osvojit si praktické dovednosti a návo-
dy, jak si počínat v konkrétních situacích, které 
na nás čekají v soukromém a pracovním životě. 
Seminář by měl účastníkovi napomoci poro-
zumět příčinám a vztahům mezi akcí a reakcí 

jeho i jiné osoby, se kterou komunikuje. Celý 
seminář bude veden zkušeným lektorem, který 
každému účastníkovi poskytne konkrétní rady 
a náměty na rozvoj osobních kompetencí v té-
to oblasti.

Kurz bude probíhat v nových, moderně vyba-
vených učebnách Domu Českého Švýcarska 
v Krásné Lípě. Podrobné informace o výše zmí-
něných kurzech i dalších vzdělávacích akcích 
najdete na: http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/
vzdelavani-nabidka-otevrene-seminare/.

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.)

Fotografování s Václavem 
Sojkou – Vnitřní krajina 
Českého Švýcarska 
a MAKRO

Jste milovníky a obdivovateli přírody, chtěli byste poznat krásy Českého 
Švýcarska a naučit se objektivem svého fotoaparátu zachytit jedinečné oka-
mžiky krajiny plné tajemství?

Pak Vás obecně prospěšná společnost České Švýcarsko zve na fotogra-
fický workshop pod vedením zkušeného fotografa a znalce přírody Václava 
Sojky. Workshop se uskuteční v sobotu 26. dubna od 9:00 do 18:00. Více na 
www.ceskesvycarsko.cz.

Jak uplatnit efektivní komunikaci v praxi
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VeLIKOnOCe V KRáSnÉ LÍPĚ SLAVIL, KdO MOHL

Velikonoce v Žitavě 
- „Frohe Ostern“

V rámci projektu „Přátelství bez hranic 3“, který je finančně podporován Česko-německým fon-
dem budoucnosti, se mohou naše i německé děti vzájemně navštěvovat a trávit spolu hezké 
chvíle. 

Letos před Velikonocemi jsme zavítali my do Žitavy a hlavním tématem bylo zopakování již 
nacvičených skladeb našeho česko-německého voicebandu „Mirnix Dirnix“. Společně jsme si 
zahráli pár her, zopakovali skladby a hlavně se vzájemně poučili, jak se slaví Velikonoce u nás 
i v Německu. Víte, že v Německu v předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, která pak 
jejich rodiče schovají doma nebo na zahradě? Do nich velikonoční zajíček snese různobarevná 
vajíčka. Ráno na velikonoční pondělí je děti vyrážejí hledat. Dalším německým zvykem je veliko-
noční strom ozdobený vajíčky a jinými velikonočními dekoracemi.

Společně jsme ještě vytvořili přáníčka k Velikonocům a po dobrém obědě s rukama plnýma 
velikonočních zajíčků a vajíček jsme se vydali na cestu domů.  

(lh)

Dne 12.3.2008 byla slavnostně zahájena 
mezinárodní výstava velikonočních vajíček, kte-
rá začala představením místního sborečku, který 
si pro nás připravil několik krásných písní. Poté 
vyhlásil ředitel ÚSP Ing. Jaromír Soukup soutěž 
o nejkrásnější velikonoční vajíčko, sestavila se 
pětičlenná porota, která měla za úkol vybrat 
to nejkrásnější vajíčko ze všech. Vajíčka byla 
dovezena z nejrůznějších měst naší republiky 
a dokonce se výstavy účastní i vajíčka ze zahra-
ničí. Po dlouhém zkoumání všech možných 
technik opracování a složitosti vyrábění vajíček 
nakonec zvítězila trojice vajíček opracovaných 
voskem. Bylo to příjemně strávené dopoledne 

Výtvarné odpoledne v dPS
Letos jsme opět s obyvatelkami obou pečovatelských domů vyráběly velikonoční ozdoby. Tradičně 

mezi nás zavítala paní Koudelová, která nám některé své výrobky předvedla a také nám pak pomá-
hala při naši tvorbě. Pan Tůma vše vyfotografoval. Společné chvíle jsme si náležitě užily a na další se 
těšíme.

(pečovatelky)

V pátek 14. března zamířili do Berušky 
v rekordním počtu dospěláci a děti, které se 
těšily na společné vyrábění ozdob s jarní téma-
tikou. Celé dopoledne jsme vystřihovali a sklá-
dali z pestrých papírů zajíčky, ovečky, káčátka, 
broučky… Vyzkoušeli jsme fixu, která čaruje bílé 
obrázky na barvená vajíčka. Ta jsme pak uložili 
do vlastnoručně vyrobených papírových košíč-
ků, zkrášlených pomocí nových raznic. Dětičky 
svému doprovodu statečně pomáhaly, lepily, 
domalovávaly a stačily i nezanedbávat své oblí-
bené hračky. Věřím, že společně vyrobená veli-
konoční výzdoba udělala doma radost. Děkuji 
všem maminkám, které se podílely na přípravě 
této akce našeho mateřského centra Beruška. 

(Za Mateřské centrum Beruška
Ivana Kaštánková)

Velikonoce 
v podání 
Lužičanu

Již tradičně se na velikonoční obchůzku po 
Krásné Lípě vydala i mužská část folklorního sou-
boru Lužičan.

Velikonoční 
zdobení 
v mateřském 
centru Beruška

Výstava velikonočních vajíček

a proto zvu všechny, kteří mají rádi velikono-
ce, aby se přišli na tuto výstavu podívat. Je zde 
nespočet vajíček vyráběných z různých mate-
riálů, barevných kombinací a mnoho dalšího. 
Výstavu je možné navštívit po dohodě na tel. č. 
412315925 do 30.4.2008.
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t-KLUB Krásná Lípa
Teenager klub - zařízení pro děti a mládež
 Nemocniční 40, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA, tel. 774 233 010, e-mail: tklub@krasnalipa.cz
T-KLUB Krásná Lípa je nízkoprahové zařízení, které umožňuje smysluplné trávení volného času 

dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let.

T-KLub nabízí: stolní fotbal, stolní tenis, biliár, stolní hokej, dětskou lezeckou stěnu, televizi, 
rádio s CD přehrávačem, nejrůznější stolní hry, posilovací lavici, rotoped, elektronické šipky. Sou-
částí T-klubu je venkovní areál se třemi hřišti a prostorem na bezpečné rozdělání táborových ohňů. 
T –klub také organizuje poznávací výlety, exkurze, sportovní turnaje a soutěže a aktivně se zapoju-
je do akcí města (pomáháme při organizaci dětských dnů apod.).

Kontakt: Antonie Svobodová, tel.774 233 010, e-mail : t.klub@krasnalipa.cz

noVa ProVoznÍ doba: PONDĚLÍ ZAVŘENO ÚT – PÁ:    12:00 - 18:00
 SO:  10:00 – 18:00 NE:  ZAVŘENO
                                                   

PLán aKCÍ na mĚSÍC duben
 4.4. pátek KOPANÁ 19.4. sobota BAZÉN RUMBURK
 8.4. úterý BASSEBALL 22.4. úterý TURNAJ VE FOTBÁLKU
 10.4. čtvrtek SLOVNÍ KOPANÁ 26.4. sobota VÝLET KYJOVSKÉ ÚDOLÍ
 16.4. středa SOUTĚŽ: MĚSTO, JMÉNO.....  29.4. úterý X – FAKTOR

zaČáTeK VŽdY od 15:00, V SoboTu Viz. uPouTáVKY

Morena se své 
vlády vzdát 
nechce

V první polovině března se děti společně se 
svými učitelkami z mateřské školky Smetano-
va rozhodly, že vyženou Morenu a přivítají jaro. 
A jak rozhodly, tak také učinily a Morenu utopily 
v rybníku Oko. V den, kdy Morenu a s ní i zimu 
z Krásné Lípy vyháněly, jim přišlo na pomoc i slu-
níčko a všichni si užívaly vskutku jarního počasí.

Jenže ne nadlouho. Tímto svým skutkem děti 
zřejmě paní zimu pěkně rozzlobily, a ta jim jed-
noduše ukázala, že tak snadno a hlavně tak brzo 
se své vlády nevzdá.

Za dlouhých zimních večerů, kdy je nejlépe uve-
lebit se v teple, si lidé odjakživa rádi četli a   

vyprávěli pohádky. Dnes – v moderní době - již 
přibyla technika jiná a my si  je pouštíme v televi-
zi, na videu atd..  Pohádky však zůstávají stále stej-
ně krásné... A jaká vlastně ulpěla pohádka nejvíce 
v nás? Nejen dětem, ale i dospělým?

Ve školce jsme otevřeli v únoru „ Pohádkovou 
zemi“  plnou pohádek, příběhů a hraní, zpívání 
a dovádění – hráli jsme si na cirkus, Perníkovou cha-
loupku, ale i na oblíbené prince a  princezny – kluci 
jako rytíři dobývali přízeň princezen v rytířských 
turnajích, princezny zas s nezbytnými ozdobami 
tancovaly své tanečky a vybíraly si své vysněné prin-
ce...Vyhlásili jsme také výtvarnou soutěž pro celé 
rodiny „ Otvíráme pohádkovou zemi“ a byli jsme 
zvědaví, jaké pohádky se objeví v prostorách naší 
školičky. Byly jsme mile překvapené, na kolik pohá-
dek si všichni vzpomněli, ale i na to, jak je ztvárnili. 
Nechyběly obrázky kreslené, vystřihované, loutky, 
prostorové papírové práce, pomalovaný hrneček, 
modelovací hmota i malované hedvábí. Oblíbené 
postavičky se hrdě hlásily ke slovu a tak nám police 
zdobil Krteček a jeho  

kamarádi, Kočička a pejsek, Kocour v botách, 
Sněhurka se všemi trpaslíky, spící Šípková  

Růženka, Večerníček, Shrek, Asterix, Auta, Manka 
s Rumcajsem  ale i Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kteří 
se na  nás usmívali  z hrnečku, Obušek, co poťouchle 

vykukoval z pytle, medvídek Pú či Červená Karkulka 
a celý její příběh, Kubula a Kuba Kubikula, kamarádi 
z Pařezové chaloupky, nebo Bob a Bobek. Všechny 
krásné výtvory jsme po zásluze odměnili za to, že 
nám rozzářily školičku tím, co mají nejen ti nejmenší 
přece jen nejradši – pohádkou....  

Možná jsme právě teď i Vás všechny naladili tak 
trochu pohádkově a Vy zavzpomínáte na tu   

Vaši nejoblíbenější a možná, že si ji i doma pře-
čtete - a  právě to jsme chtěli – vrátit dospělé  

aspoň na malou chvilenku do dětství.
(Za učitelky a děti ze Smetanovy uličky

D. Lehoczká)

ÚSMĚVy ze ŠKOLKy 
aneb Jak to vidí děti

O nemoci:
Dívenka vážně vypráví: „ A paní učitelko – já 

jsem měla zánět spojovek!!! ( spojivek)
„A to nic není,“ chtěl ji trumfnout chlapeček 

– „já jsem zas měl vlaštovice!! „( neštovice)

O jménech:
Hošík chce upozornit naši paní školníkovou 

na důležitou věc, ale nestihne ji doběhnout a  
také si nemůže vzpomenout na správné 

oslovení. V poslední chvíli, než mu paní školni-
ce zmizne za dveřmi, na ni rychle zavolá: „ Paní 

školko, já jdu dneska po o!!! „ a oddechne si, že 
to stihnul.....

O pohádkách:
Jak se jmenují? Křemílek a Vochomůrka 

– Křemík a Vochomůrek
Víla Amálka a motýl Emanuel – motýl Amá-

lek a víla Makulenka

RUBRIKA: LUŠtÍMe Se 
záKLAdKOU
1. Je to zelené a jezdí to nahoru a dolů. Co je 
to? 
2. Jak poznáte, že se blíží zima? 
3.  Má to dva zuby a tisíc nohou. Co je to? 
4. Je to černé/bílé/černé/bílé/černé/bílé/... 
a točí se to?

Správné řešení vložte do schránky označené 
LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU, která bude umístěna 
v trafice Jana na náměstí v Krásné Lípě, nebo 
zašlete na e-mail: sarkapeskova@centrum.cz, 
nebo lu.hankova@centrum.cz. Výherce získá 
volnou vstupenku na vybrané představení v krás-
nolipském kině.

Otevřeli jsme pohádkovou zemi



strana 10 3. dubna 2008

Malovali vajíčka pro koledníky

  Komunitní centrum eského Švýcarska

OTEVÍRÁ:

 Kurz je akreditovaný MŠMT R a bude probíhat ve form  p ti
víkendových školení v Praze na VOŠ Palestra. Úsp šný absolvent získá 
osv d ení o rekvalifikaci. 

Termíny školení: 
16. – 18.5. a 23. – 25.5. a 6. – 8.6. a 13. – 15.6. a 20. – 22.6.2008

V kurzu si osvojíte základní fyzioterapeutické dovednosti pot ebné p i
regeneraci organizmu po t lesné zát ži (masáž odstra ující únavu), p i
p íprav  organizmu p ed sportovním výkonem (pohotovostní masáž) i p i
automasáži.

Obsah kurzu (teorie i praxe): 

- význam a ú inky masáže 
- indikace a kontraindikace masáží 
- hygiena a regenera ní procedura 
- praktické masážní postupy a hmaty používané p i sportovní masáži 
- anatomie, fyziologie, regenerace a traumatologie 

Tento kurz je Vám poskytován zdarma. Dopravu a ubytování si hradí každý 
ú astník sám. 

P ihlásit se m žete v Komunitním centru Š nebo na volfova@krasnalipa.cz.
Pro více informací volejte tel.: 777 291 400. 

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem EU a státním rozpo tem R

KURZ SPORTOVNÍ MASÉR

Tel: +420 412 354 841, Mobil: +420 777 938 839
e-mail: juda@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz 

Jana si moc přála, aby mohla na 
pokoji v ústavu bydlet sama. Pod-
mínkou však díky nízkému důcho-
du bylo najít si práci a zajistit si tak 
příjem pro zaplacení jednolůžkové-
ho pokoje. V hledání vhodné práce 
Janě pomohla Agentura Pondělí. 
„Janu ještě čekalo úspěšně projít 
výběrovým řízením, na úklid restau-
race Metro v Rumburku byly dvě 
zájemkyně. Každá z obou slečen 
uklízela restauraci jeden týden. Po 

skončení praxe zhodnotili zaměst-
navatel, asistentka a klientky prů-
běh „práce na zkoušku“ a vybrali tu 
lepší. Tu, které šel úklid lépe,“ řekla 
Kamila Šmídová, pracovní asistent-
ka Jany.

Slečna Jana chodí do práce 
už třetí týden, nyní ji čeká první 
výplata. Je velmi ráda za to, že tři 
dny v týdnu, kdy pracuje, odjíždí 
z Krásné Lípy do Rumburku a dělá 
smysluplnou činnost, která ji baví. 

Do budoucna Agentura 
Pondělí počítá s tím, že 
se podpoří další klienty 
ÚSP Palmovka ve snaze 
najít si vhodné zaměst-
nání na otevřeném trhu 
práce.

Podporované zaměst-
návání je služba, která 
pomáhá lidem se zdra-
votním či sociálním 
znevýhodněním najít 
a udržet si zaměstnání 
na otevřeném trhu prá-
ce v běžném pracovním 
prostředí. Agentura Pon-
dělí jí ve Šluknovském 
regionu nabízí od roku 
2001.

Více informací na 
www.agenturapondeli.
cz, kontaktovat nás je 
možné na info@agentu-
rapondeli.cz či tel. čísle 
412 398 021.

(Kamila)

Krásná Lípa – Nádhernými vajíčky vlastnoruční 
výroby mohli na velikonoční pondělí podarovat 
koledníky všichni ti, kteří si jeden čtvrtek v pod-
večer nenechali ujít kurz Malování vajíček. Ten 
připravilo Komunitní centrum Českého Švýcarska 
a vedla ho Anna Froňková. „Nyní před Velikono-
cemi jsme pro seniory, ale nejen pro ně, připravili 
aktivity, které se váží právě k Velikonocím. Před 
týdnem jsme pekli velikonoční mazance, nyní 

malovali kraslice a příští úterý budeme zdobit 
vajíčka háčkovanými motivy,“ upřesnil vedoucí 
komunitního centra Jakub Juda. Dodal, že komu-
nitní centrum může tyto a další aktivity realizovat 
jen díky dotaci  získané od Nadace České spořitel-
ny a Open Society fund Praha. Krásnolipští senioři 
tak pořádají přednášky, vedou rukodělné kurzy či 
realizují výlety po zapomenutých místech jejich 
mládí.

Jana už má práci

Práci takto našli i další klienti Pavla ve firmě 
Eurometalgroup v Krásné Lípě a Tomáš ve firmě 
Horák s.r.o. Varnsdorf.
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Od 17 hod. nastoupili ke svému mači starší kluci 
ročníku 97-99 a měli před sebou další těžký oříšek. 
A to „VARNSDORF,“ na kterém si už několikrát vylá-
mali zuby. I proto je moc toužili porazit. Začátek byl 
z naší strany nervózní a to se nám nevyplatilo. Inka-
sovali jsme velmi laciný gól, když Oldovi polo-stře-
la, polo-centr proletěla mezi nohama až do branky 
a bylo to 0:1!!! Ale kluky jako kdyby tato ledová 
sprcha probrala a nakopla k fantastickému výkonu. 
Olda byl pak po celý zápas oporou mužstva a klu-
ky několikrát bravurními zákroky podržel - ,,že by 
nový Čech“??? Začali jsme postupně přebí-
rat iniciativu a vytvořili jsme si několik slib-
ných akcí. A vyplatilo se. O. Lehoczký zatáhl 
míč podél levé čáry, nacentroval před brá-
nu, kde číhal štírek F. Alferi a nezištně přes 
brankáře hostí zavěsil na 1:1. Pak se hra 
vyrovnala. Hosté hrozili rychlými brejky, 
ale obránci Hošek s Cempirkem si s nimi 
poradili. A když  ne oni, tak je podržel 
skvělý Olda Hladík. Pak přišel aut na půlce 
soupeře, kterého se ujal K. Hošek. Dlouhým 
vhazováním dostal míč až před branku 
soupeře, kde o něj bojovali naši útočníci 
tak dobře, že vykulili míč proti noze Kuby 
Virglera, který krásným halfvolejem zavě-

sil přímo pod „klacek“ na 2:1. Opravdu nádherný 
fotbalový moment. Už se zdálo, že udržíme jedno-
brankové vedení do poločasu, když přišla pěkná 
kombinační akce hostů a bylo srovnáno 2:2!!! A tak 
se šlo na přestávku za nerozhodného stavu.

Druhý poločas začal stejně jako ten první nápo-
rem hostí, kteří si místy vynutili drtivý tlak, ale kluci 
svým zodpovědným a obětavým výkonem drželi 
nerozhodný výsledek. A jak už to ve sportu chodívá, 
tak se naplnilo otřepané heslo „nedáš, dostaneš“. 
Přišel rychlý protiútok domácích, kdy F. Holubek 

vyslal rychlonohého O. Lehoczkeho do brejku. Ten 
se zbavil obránce a propasíroval míč mezi branká-
řovýma nohama a bylo to 3:2!!! To bylo slávy. Pak 
bylo k vidění ještě pár pěkných fotbalových oka-
mžiků, ale to podstatné se nezměnilo. KRÁSNÁ LÍPA 
porazila VARNSDORF 3:2!!! Musím ale vyseknout 
poklonu oběma mužstvům za předvedený výkon. 
Opravdu krásné fotbalové odpoledne.

Sestava:Hladík, Cempírek, Hošek, Holubek, Alfe-
ri, Lehoczký, Virgler, Pavlíček, D.Holubek.

(Vlastimil Šmalcl, správce sportovního areálu)

Na tuto otázku Vám rychle odpovíme. No 
přece v Krásné Lípě.

Parta stolních tenistů (Virgler, Polák, Král, 
Andrla, Čermáková) se po dvou letech vrátila 
sem k nám do Krásné Lípy, když před tím hle-
dali azyl ve Chřibské, kde hráli své zápasy pod 
hlavičkou Krásné Lípy. Stolní tenisté vyhráli 
okresní přebor už asi po sedmé v řadě.

Tak se naskytuje otázka proč nezkusit vyš-
ší soutěž?

Na to odpověděl D. Virgler v tom smyslu, 
že by asi nebyl problém po sportovní strán-
ce, spíše vidí problém po stránce finanční 

a hlavně časové. I když letos je to prý ote-
vřené!! Mužstvo ve 22 kolech nepoznalo 
hořkost porážky a své domácí zápasy hrálo 
v nově zrekonstruované tělocvičně ve spor-
tovně rekreačním areálu Českého Švýcarska. 
Nové útočiště si pochvalují a soupeři jim tiše 
závidí. Gratulujeme k vítězství v okresním 
přeboru!      

(Za sportovní areál V. Šmalcl)

Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. TJ Krásná Lípa A 21 21 0 0 292:86 63
2. SKST Děčín C 22 20 0 2 286:110 62
3. SKST Děčín D 22 14 2 6 230:166 52
4. TJ Malá Veleň A 21 14 0 7 228:150 49
5. Sn Varnsdorf B 22 13 1 8 223:173 49
6. Sn Varnsdorf A 22 10 1 11 193:203 43
7. BOSCH CARS Děčín A 22 9 1 12 180:216 41
8. SKST Č.Kamenice D 22 8 1 13 196:200 39
9. Slavoj Děčín A 21 8 1 12 171:207 38
10. SKST Č.aKamenice C 22 5 0 17 108:288 32
11. SKST Děčín E 22 3 1 18 144:252 29
12. Sokol Filipov C 21 1 0 20 89:289 23

Víte, kde se hraje nejlepší 
pinec na okrese???

tuhý fotbalový 
boj o vítězství

A je to opět tady. Po 14 dnech  se Sportovní areál 
Českého Švýcarska v Krásné Lípě opět proměnil ve 
fotbalový stánek. Od 16:00 si to opět mezi sebou 
rozdali „špunti‘‘ Lípáků a Podlužáků. Bylo vidět, že se 
soupeři poučili z předchozího výprasku a byli našim 
klukům víc než kvalitním protivníkem. Po úvodním 
oťukávání se ke slovu dostali hosté a hned ji pře-
měnili v gólovou a kluci prohrávali 0:1!!!! Klukům 
chvilku trvalo, než se z toho oklepali, ale pak se do 
soupeře zdravě zakousli a bojovali o lepší výsledek. 
A dílo se začalo dařit chvilku před poločasem, kdy si 

po sériích rohových kopů D. Holubka na jeden z nich 
krásně naběhl M. Pavlíček z voleje pravačkou nedal 
hostujícímu brankáři žádnou šanci a bylo to 1:1. Pak 
se hra přelévala z jedné strany na druhou a čekalo 
se, které z mužstev strhne vedení na svou stranu. 
Popravdě řečeno, na vyložené šance byli Lípáci o ně-
co lepší. Lukáš Hrneček dokonce nastřelil i tyčku! Pak 
to ale přišlo. ,,Ťukec´´, nádherná akce M. Pavlíčka a D. 
Holubka, kdy do posledního šroubku rozebrali obra-
nu Podluží krátkými narážečkami a Matěj nádherně 
zasunul k zadní tyči 2:1!!!! Pak se do náznaku šance 
dostal V. Šmalcl a dvakrát J. Křížová, ale ani jeden se 
gólově neprosadil. A tak zápas skončil výsledkem 
2:1 pro Krásnou Lípu. HOŠI DĚKUJEME!!!!

Sestava: Rýzler, Bureš, Pavlíček, Holubek, Šmalcl, 
Hrneček, Virgler a Jiřka Křížová.

Tuto krátkou upoutávku chceme 
v novat stolnímu tenisu. Sou ástí budovy 
t locvi ny je i herna se stolem na ping pong, kterou 
si m žete pronajmout za  30,- K /hod. V p ípad , že 
Vám budou chyb t pálky a mí ek zaplatíte o 20,-K
více (cena za zap j ení dvou pálek a mí ku na 1 
hodinu). Pokud Vás naše nabídka oslovila sta í si 
hernu zarezervovat osobn , telefonicky nebo 
prost ednictvím internetu na našich on-line stránkách 
a spolu s dobrou náladou a p ez vkami vyrazit za 
aktivním odpo inkem. 

Rezervace a info: 

sportareal@krasnalipa.cz, 

tel.: 608 522 871, 

on-line: www.krasnalipa.cz 

Galaodpoledne pokračovalo
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USneSenÍ 
z 30. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 19.03.2008  

I. Hlavní program
Příprava výstavby kanalizace a vodovody - II. etapa
Usnesení RM č. 30 - 01
RM bere na vědomí informaci o jednání s generálním ředitelem Severočeské vodárenské společnosti, a. s. Teplice 

a zprávu ve věci přípravy druhé etapy výstavby kanalizace a vodovodů v Krásné Lípě a ukládá starostovi města pokra-
čovat v zajišťování vlastních zdrojů investora.

Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 30 - 02
RM doporučuje ZM schválit rozšíření činnosti Relax Krásná Lípa, příspěvková organizace o provozování: 

k 1. 5. 2008 - bufetu ve spotovním areálu Českého Švýcarska, 
k 1. 7. 2008 - sportovního areálu ČŠ a setkávacího centra ČŠ (kina). 
RM ukládá tajemníkovi MěÚ Janu Kolářovi ve spolupráci s ředitelkou Relax Krásná Lípa, p. o. Zuzanou Fryčovou zajistit 
rozšíření v uvedených termínech.

II. Došlá pošta
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 30 - 03
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí na prodej části p. p. č. 375/1 o výměře 35 m2, k. ú. Krásný 

Buk v rámci majetoprávního vypořádání toku Křinice. Prodej bude realizován po dokončení stavby Rekonstrukce Křinice 
v Krásném Buku u čp. 34, II. etapa. Cena bude stanovena znaleckým posudkem.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 30 - 04
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1791/9 o výměře 909 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Drahoslavě 

Lehoczké, Krásná Lípa, Mánesova 10.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 30 - 05
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1902/5 o výměře 577 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem sekání trávy Jaroslavu 

Svatošovi, Krásná Lípa, Havlíčkova 573/20.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 30 - 06
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1857/9 o výměře 100 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Janě 

Bergerové, Krásná Lípa, Havlíčkova 597/18.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 30 - 07
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 376/2 o výměře 54 m2, části p. p. č. 373 o výměře 125 m2, části p. p. č. 1129/2 

o výměře 15 m2, části p. p. č. 375/1 o výměře 664 m2 a st. p. č. 69 o výměře 264 m2, vše k. ú. Krásný Buk Povodí Ohře, 
s. p., Chomutov, Bezručova 4219.

Odkoupení pozemků
Usnesení RM č. 30 - 08
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 3064/64 o výměře 1 m2, p. p. č. 3064/35 o výměře 3 m2, p. p. č. 

3048/7 o výměře 72 m2, p. p. č. 3064/36 o výměře 20 m2, p. p. č. 3064/37 o výměře 14 m2 a p. p. č. 3064/50 o výměře 
16 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem majetkoprávního vypořádání toku Křinice od Povodí Ohře, s. p., Chomutov, 
Bezručova 4219. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.

Vydržení pozemku
Usnesení RM č. 30 - 09
RM doporučuje ZM neschválit žádost Jaroslavy a Josefa Homolkových, Krásná Lípa, Rooseveltova 1052/13 

o vydržení části p. p. č. 1902/2, k. ú. Krásná Lípa. Domáhat se práva vydržení může pouze současný vlastník nemo-
vitostí. 

Byty
Usnesení RM č. 30 - 10
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Věrou Kuchtovou, bytem Kyjovská 392/17, Krásná Lípa na bytovou 

jednotku č. 6 v bytovém domě Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa s účinností od podpisu smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy schválené ZM.

Byty
Usnesení RM č. 30 - 11
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Věrou Kuchtovou bytem Kyjovská 

392/17, Krásná Lípa na bytovou jednotku č. 6 v objektu Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa.

Servis výtahů
Usnesení RM č. 30 - 12
RM schvaluje dodatky ke smlouvám na servis výtahů pro objekty Nemocniční 1148/12, 1137/6 a 1156/16, Krásná 

Lípa s firmou OTIS, a. s., J. Opletala 1279, Břeclav dle předložených návrhů.

Hostování lunaparku.
Usnesení RM č. 30 - 13
RM schvaluje žádost pana Josefa Štauberta bytem Liberec, Londýnská 8 o povolení hostování lunaparku ve 

dnech 09.06.2008 až 22.06.2008 v prostoru betonového parkoviště u spodních panelových domů v Nemocniční ulici. 
Za pronájem veřejného prostranství se vyměřuje poplatek dle OZV č. 3/2004 o místních poplatcích. Dále žadatel uhradí 
kauci ve výši 3 000,- Kč, která v případě, že nevznikne žádná škoda na majetku města a pronajaté prostranství předáno 
čisté a v pořádku, bude vrácena.

III. Různé
Rekonstrukce přístavku
Usnesení RM č. 30 - 14
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2008/11/14-51 s Ing. arch. Pavlem Cerhou, Varšavská 6, Děčín VI na 

zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce přístavku u Centra služeb, Krásná Lípa.

Uložení zemního kabelu do pozemků města
Usnesení RM č. 30 - 15
RM souhlasí s uložením zemního kabelu NN v okraji místních komunikací v rámci akce rekonstrukce vedení NN na 

Sněžné, za podmínky splnění ostatních podmínek pro zvláštní užívání místní komunikace.

Nová autobusová linka
Usnesení RM č. 30 - 1
RM souhlasí s provozováním autobusové linky na trase Děčín-Hřensko-Mezní Louka-Jetřichovice-Chřibská-Dou-

bice-Krásná Lípa firmou Dopravní podnik města Děčína, a. s.

Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o smlouvě budoucí
Usnesení RM č. 30 - 17
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 

405 02 Děčín. Smlouva se týká uložení zemního kabelu NN do pozemku města v Kyjově u Krásné Lípy, p. p. č. 53/2 dle 
zákresu v katastrální mapě.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 30 - 18
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu realizace prodeje p. p. č. 403/1, k. ú. Krásná Lípa do 10. 4. 2008.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 30 - 1
RM doporučuje ZM schválit opravu výměry v usnesení č. 5-27/2007 ze dne 21. 6. 2007, kterou se mění výměra 

nově vzniklé p. p. č. 554, k. ú. Krásná Lípa na 1047m2 a celková cena prodávaných pozemků na 34 080 Kč.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 30 - RM doporučuje ZM schválit opravu administrativní chyby v usnesení ZM č. 7-12/2007 ze dne 

13.12.2007, kterou se upravuje výměra prodávaného pozemku na 1642 m2 a cena na 42 120 Kč.

Internet DPS II
Usnesení RM č. 30 - 21
RM schvaluje smlouvu o pronájmu a o umístění zařízení datové sítě v objektu Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa 

s firmou Výběžek.NET, s. r. o., Pražská 2952, Varnsdorf dle upraveného návrhu.

Byty
Usnesení RM č. 30 - 22
RM schvaluje pronájem bytu č. 12, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa v obecním zájmu Zdeňku Papouškovi, 

Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa za podmínky vrácení bytu č. 7, Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 30 - 23
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2007/25/27 - 117 uzavřené s Annou Věrnou na byt č. 32, Nemoc-

niční 1137/6, Krásná Lípa. Dodatkem se nájemní smlouva prodlouží o 1 rok.

Byty
Usnesení RM č. 30 - 24
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2005/25/27 - 123 uzavřené s České Švýcarsko o. p. s. na byt č. 24, 

Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Dodatkem se nájemní smlouva prodlouží o 1 rok.

Byty
Usnesení RM č. 30 - 25
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2007/25/17 - 396 uzavřené s Vyacheslavem Zhurinou na byt 

č. 6, Nemocniční 952/18, Krásná Lípa dohodou k 31.03.2008.

Byty
Usnesení RM č. 30 - 26
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč za byt č. 12, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa Anděle Vojtové, 

Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.

Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 30 - 27
RM schvaluje pronájem bytu č. 8 v domě s pečovatelskou službou Nemocniční 1148/12 v tomto pořadí: 

1. Olivová Naděžda, Kamenná Horka 54, Krásná Lípa 
2. Tomášková Veronika, Mánesova 293/6, Krásná Lípa 
3. Zerzánová Růžena, Krásný Buk 54, Krásná Lípa 

Daňové přiznání za rok 2007
Usnesení RM č. 30 - 28
RM schvaluje smlouvu na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 

roku 2007 mezi městem Krásná Lípa a Ing. Pavlem Lampou - daňovým poradcem, Rumburk, Lužické náměstí 158.

Založení příspěvkové organizace
Usnesení RM č. 30 - 29
RM doporučuje ZM schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, dle upraveného návrhu. 

RM ukládá vedoucí KC ČŠ Haně Volfové předložit v oblastech dosavadní činnosti KC: 
a) konkrétní návrhy - náměty projektů předpokládaných k podání žádostí o dotace vč. rámcových rozpočtů a nároků 
na spolufinancování 
b) harmonogramy předpokládaných výzev k předkládání žádostí o dotace s konkrétní představou o podávaných 
projektech městem resp. zřízenou příspěvkovou organizací a to v termínu do 30.04.2008.

Komunitní centrum ČŠ - schválena FZ a TZ č. 9
Usnesení RM č. 30 - 30
RM bere na vědomí schválení finanční a technické zprávy č. 9 k projektu Komunitní centrum ČŠ.

Komunitní centrum ČŠ - technická zpráva
Usnesení RM č. 30 - 31
RM bere na vědomí průběžnou monitorovací technickou zprávu č. 10 k projektu Komunitní centrum ČŠ za období 

12/2007 - 2/2008.

Komunitní centrum ČŠ - zpráva pro ZM 
Usnesení RM č. 30 - 32
RM bere na vědomí Zprávu o realizaci projektu Komunitní centrum ČŠ, která bude předložena Zastupitelstvu 

města.

Komunitní centrum ČŠ - DPP
Usnesení RM č. 30 - 33
RM schvaluje dohodu o provedení práce - psychologické poradenství pro rodiče na rodičovské dovolené, dle 

předloženého návrhu.

Komunitní centrum ČŠ - DPP
Usnesení RM č. 30 - 34
RM schvaluje dohodu o provedení práce pro zajištění logopedické péče pro děti rodičů na rodičovské dovolené 

dle předloženého návrhu.

Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 30 - 35

RM schvaluje smlouvu o bezplatné výpůjčce nábytku mezi městem Krásná Lípa a České Švýcarsko, o. p. s. pro 
účely provozu projektu Komunitního centra Českého Švýcarska dle předloženého návrhu.

Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 30 - 36
RM schvaluje uzavření dohod o pracovní činnosti s Klárou Hrabalovou pro zajištění rukodělného kurzu výroba 

přání a Miroslavou Siddor pro zajištění rukodělného kurzu pletení košíků. 

Projekt Nejaktivnější senioři budou v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 30 - 37
RM schvaluje smlouvu s Mgr. Lenkou Hájkovou na pozici manažerka projektu Nejaktivnější senioři budou 

v Krásné Lípě.

Zařazení do územní působnosti MAS
Usnesení RM č. 30 - 38
RM doporučuje ZM schválit zařazení Krásné Lípy do územní působnosti MAS (místní akční skupina) Šluknovsko 

a bere na vědomí Strategii MAS pro období 2007-2013.

Nákup vybavení bufetu
Usnesení RM č. 30 - 39
RM schvaluje nákup vybavení bufetu na sportovním areálu dle přílohy.

Inventarizace majetku, závazků RELAX Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 30 - 40
RM schvaluje směrnici č. 3/2008 Inventarizace majetku, závazků RELAX Krásná Lípa, p. o. v předloženém znění.

Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 30 - 41
RM bere na vědomí přehled hospodaření Relax Krásná Lípa, p. o. za období 07 - 12/2007.

Sportovní areál ČŠ - přehled tržeb za rok 2007
Usnesení RM č. 30 - 42
RM bere na vědomí přehled příjmů ve sportovním areálu Českého Švýcarska za rok 2007.

Nafukovací hala
Usnesení RM č. 30 - 43
RM schvaluje letní provoz nafukovací haly na Sportovní areálu ČŠ, Krásná Lípa.

Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 30 - 44
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa předaných poprvé dne 29.03.2005 k vymožení společ-

nosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek třetí prodloužení doby k jejich vymožení na dalších 
12 měsíců s účinností od 29.03.2008. RM ukládá vedoucí finančního odboru Dagmar Mrázové jednat s příslušnými 
subjekty o možnosti zadání exekucí.

Pronájem travnatého hřiště.
Usnesení RM č. 30 - 45
RM schvaluje pronájem travnatého hřiště Fotbalové škole Litvínov za účelem letního soustředění malých fotbalis-

tů. Za pronájem je určena paušální částka 2 000,- Kč za 10 hodin, která bude uhrazena před započetím akce v pokladně 
Městského úřadu v Krásné Lípě nebo převodem na účet. Využití hodin se stanoví po dohodě se správcem hřiště.

Dotace z Nadace ČEZ
Usnesení RM č. 30 - 46
RM schvaluje přijetí dotace z Nadace ČEZ na výstavbu Oranžového hřiště v celkové výši 800 000,- Kč.

Spisový a skartační řád
Usnesení RM č. 30 - 47RM schvaluje změnu přílohy č. 1 spisového a skartačního řádu města Krásná Lípa dle 

předloženého návrhu.

Odvolání z komisí RM
Usnesení RM č. 30 - 48RM odvolává z komise školství, mládeže a tělovýchovy Mariku Herákovou. RM jmenuje 

do kulturní komise Roberta Ference.

Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 30 - 49RM schvaluje program kina, plány akcí v kulturním domě a ve městě na duben 2008, 

dle předloženého návrhu.

Kronika města
Usnesení RM č. 30 - 50
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně příloh za měsíc únor 2008, předložený kronikářem města Ivanem 

Jaklem.

IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace: 

- sdělení pro RM, ZM, majetkový odbor města od firmy Praha-Hatinh s. r. o., 
- dopis ve věci upřesnění podnikatelského záměru od firmy Praha Hatinh s. r. o., 
- odpověď starosty města firmě Praha-Hatinh s. r. o., 
- předpokládaný harmonogram výzev k předkládání grantovýh projektů, 
- námět rozhledny - Maškův vrch, 
- článek o elektrárně v Českém Krumlově, 
- dopis od Vladimíra Kubína a odpověď města, 
- Zpráva o činnosti městské knihovny v roce 2007, 
- statistika evidovaných uchazečů o zaměstnání v okresu Děčín, 
- článek z Děčínského deníku ze dne 19. 03.2008 - krádež v Komunitním centru.

Informace
RM dále projednala tyto zápisy: 

- Zápis a usnesení o mimořádném zasedání SOT ze dne 12.03.2008, 
- Zápis ze 13. schůzky finančního výboru ze dne 03.03.2008, 
- Zápis č. 1 z jednání komise sociálně právní ochrany dětí ze dne 04.03.2008, 
- Zápis č. 1 z jednání komise školství mládeže a tělovýchovy ze dne 04.03.2008, 
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 03.03.2008, 
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 04.03.2008.

 
Jana Gálová , Ing. Zbyněk Linhart


