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Šance pro 20 nezaměstnaných

JAK BUDE VYCHÁZET VIKÝŘ 

DO ČERVENCE 2008
vždy ve čtvrtek: 3.4., 17.4.

30.4 (1.5. státní svátek), 15.5., 29.5.

12.6., 26.6.

10.7., 24.7.

krásnolipský

půlměsíčník 3,50 Kč 18. březen 2008

Bezděz aneb 
Chvála severu

 Poslední únorová neděle mne zastihla 

v polích pod tajemným hradem Houskou. Byl 

večer, jakoby první máj – slunce se klonilo 

k západu kolem páté hodiny, ale stále 

panovalo teplo, teplo měsíce května, které 

otevírá čas radostí, nadějí i očekávání – v jarní 

době myslíme bláhově více než kdy jindy na 

ty, k nimž nás něco přitahuje, domnívajíce se, 

že i my v nich vzbudíme aspoň zrnko zájmu. 

Pohříchu se tak nikdy nestane, a tak   naše 

pozemská pouť většinou skutkově nenaplní 

naše nejskrytější přátelství, touhy, lásky…… 

 Cesta sestupovala do starobylé obce Kruh a 

nad ní, půlnočním směrem, zvedala se dvojitá 

hora Bezděz,  klíč k českému severu.  

 Naše krajina nemá výraznější přírodní 

symbol. Osamocená hora, zdaleka viditelná, 

hora-strážce, hora-hrad, magická krása jistoty 

místa, a přece chladně nevšímavá. Hora-vzdor. 

Přitahovala mne i tentokrát, posté, potisící, 

jako by nahrazovala nevyslyšená přání  nitra.

Tajná přání  – putování krajinou pěvce Máje 

však pokaždé šalebně zahluší chmurné 

myšlenky. 

 Nenajdu  v Čechách takovou krajinu, kde 

pod širým nebem, nadšen nadpozemským 

pohledem na mohutnou dvojhoru , za níž jsou 

ukryty mezi kuželovými vrchy  česko-lužického 

pískovcového pohoří další hory-hrady Ralsko, 

Sloup, Tolštejn a  Ojbín, zapomenu na praktický 

svět e-mailové komunikace, který mne zatím 

nepohltil svou rychlostí a zkratkovitostí.

 Západní obzor potemněl, vzdálené světy se 

rozsvěcely a magický vrch  se nadále zřetelně 

rýsoval nad borovými háji, připomínaje tak 

vztyčenou hrdost Hory Svatého Michala na 

dalekém normanském pobřeží.

 Ten večer mne dlouho radostná mysl 

neopouštěla. Pochyby nitra přebila síla jarního 

putování. Kéž by ji šlo natrvalo spoutat a 

podržet v sobě a čerpat z ní i v méně šťastných 

dnech - královský Bezděz nebyl již téměř vidět. 

Tma  přikryla korunu české krajiny. Pomalu, 

tiše,  s nadějí dalších návratů.

(Jiří Rak)

Město Krásná Lípa vytvořilo k 1. březnu 2008 ve 

spolupráci s Úřadem práce Rumburk 20 nových 

pracovních míst v rámci programu veřejně 

prospěšných prací. Jedná se letos o první takto 

vytvořená místa, která jsou určena především pro 

osoby dlouhodobě nezaměstnané. Spolu s v loni 

uzavřenými smlouvami tak dnes zaměstnáváme 

téměř třicítku osob.

Pozitivním faktem je, že poptávka mezi 

nezaměstnanými vysoce překračuje současnou 

nabídku. V současné době se proto již připravují 

programy, které by umožnily zaměstnání většího 

počtu osob.

Nově přijatí pracovníci jsou zařazeni na 

Technické služby, kde se budou podílet především 

na úklidových pracích na místních komunikacích, 

chodnících a veřejných prostranstvích a také na 

údržbě městské zeleně.

Statistika nezaměstnanosti děčínského Úřadu 

práce hovoří o trochu jiných číslech, než jaká 

slyšíme z médií. Celostátní průměry vypadají 

výrazně optimističtěji, než  ta která vypovídají o 

nezaměstnanosti ve šluknovském výběžku.

V Krásné Lípě máme tedy ke konci února 

279 evidovaných uchazečů, tedy 16,2% 

nezaměstnanost.

Otázkou je, kolik lidí tato statistika nepostihuje, 

protože prostě nejsou v evidenci úřadů práce.

Veřejně prospěšné práce jsou přesto jedním 

z možných řešení současné nedobré situace 

na trhu práce nejen na děčínsku. Je dobré 

slyšet podobný názor i od současného ministra 

práce a sociálních věcí Petra Nečase. Po letech 

postupného omezování těchto aktivit, na úkor 

přímo vyplácených sociálních dávek, tak v Praze 

konečně někdo naslouchal hlasu vysokou 

nezaměstnaností postižených měst a obcí.

(J.Kolář)

Vichřice Ema řádila i v Krásné Lípě
Vichřice, která se přehnala nad částí Evropy a 

Českem o prvním březnovém víkendu, natropila 

nemalé škody i v Krásné Lípě. Kromě škod na 

majetku občanů došlo i ke škodám na městském 

majetku. Šlo především o vyvrácené stromy 

v městském parku a v městských lesích. V parku 

opět padaly především pro kompozici cenné 

jehličnany. Kombinace podmáčeného terénu 

a silných větrných poryvů znamenala pád pro 

celkem pět stromů.

V městských lesích v Krásném Buku a na 

Kamenné Horce padla dvacítka převážně smrků.

Vzniklé škody postupně odstraňují pracovníci 

Technických služeb. Část takto získaného 

materiálu bude zužitkována na výrobu řeziva 

pro další potřeby města. Zbytek je zpracováván 

jako palivové dříví.

(J.Kolář)
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SVOZ SEPAROVANÉHO 

ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 

v pondělí 24. 3. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 

a ve čtvrtek 27. 3. 2008 v Krásné Lípě. Dále pak

v pondělí 7.4. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a 

ve čtvrtek 10. 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
SOUTĚŽTE S EKOPORADNOU

Březen je nejen počátkem krásného jarního období, ale také měsícem knihy. Při vašich 
toulkách probouzející se přírodou vám může přijít vhod malá knižní nápověda, třeba 
na zvídavé dotazy vašich potomků. Právě takovou knihu naleznete v Ekokoutku Domu 
Českého Švýcarska v Krásné Lípě pod názvem „Všetečník – 333 otázek a odpovědí o přírodě“. 
Její kapesní formát v batohu místo nezabere a příznivá cena této brožury nezatíží ani váš 
rozpočet.
Naleznete v ní odpovědi i na naše 3 soutěžní otázky:

1. Proč má veverka huňatý ocas?
2. Proč se osika třese?
3. Jak cvrká cvrček ?
Správné odpovědi posílejte do 24.3. na mailovou adresu ekoporadna@ceskesvycarsko.cz 
nebo na adresu Dům Českého Švýcarska, Ekoporadna, Křinické nám.1161/10, Krásná Lípa, 
407 46. Ze správných odpovědí bude vylosováno 5 výherců, kteří získají zajímavé propagační 
materiály o Českém Švýcarsku.

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

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA

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

v Komunitním centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář 

si můžete vyzvednout osobně v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových 

stránek na adrese www.krasnalipa.cz/kccs. Formulář získáte také na emailové adrese:

bohacova@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo paní Boháčové v Komunitním 

centru nebo zaslat na email bohacova@krasnalipa.cz. 

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

práva obchodních společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a 

vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, 

autor řady publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.

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

(Masarykova 4, Krásná Lípa)

Bezplatné konzultace:     Pondělí 7.4.2008      17-18 hod.

                                                     Pondělí 21.4.2008    17-18 hod.

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

Matka a syn vlastní každý jednou polovinou rod. domek. V domku má trvalé bydliště syn 

(více než 2 roky). Nyní majitelé chtějí domek prodat. Jak postupovat? Má matka převést 

na syna svoji polovinu rod. domu? Bude se při prodeji domku posuzovat i převedená 

polovina domku z matky na syna, že v ní (tedy v této polovině rod. domku) měl syn 

trvalé bydliště před prodejem dva roky? Prosím poraďte nejvýhodnější řešení. 

Předpokládám, že je požadováno nejvýhodnější řešení z hlediska daňových dopadů na 

prodávající majitele. Předpokládám dále, že matka v rod. domku nebydlí. 

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. a/ zákona o daních z příjmů je od daně z příjmů osvobozen příjem 

z prodeje rodinného domu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl 

bydliště po dobu nejméně 2 let bezprostředně před prodejem. Jde o osvobození příjmu 

toho prodávajícího, tedy majitele či spolumajitele, který současně v domě alespoň dva roky 

těsně před prodejem bydlel. Není rozhodující, jaký podíl z prodejní ceny činí jeho příjem 

– osvobozen je pouze příjem toho, kdo v domě za uvedených podmínek bydlel. Převede-

li tedy matka svou polovinu na syna, a syn poté celý domek, v němž po dobu nejméně 

2 let před prodejem bydlel, prodá, je celý příjem z prodeje (synem na třetí osobu) od daně 

z příjmů osvobozen. 

Matka může převést svou polovinu domku na syna darováním nebo i úplatným prodejem, 

pokud by se na ni vztahovalo osvobození od daně z příjmů podle ust. § 4 odst. 1 písm. b/ 

zákona o daních z příjmů, tedy pokud by byla vlastníkem této převáděné poloviny více než 

pět let. Pak by ale mohla provést prodej své poloviny kupujícím přímo. 

Od 1. 1. 2008 platí, že dary mezi příbuznými v řadě přímé, mezi manžely (přichází-li to 

v úvahu), příbuznými v řadě pobočné, a to mezi sourozenci, synovci, neteřemi, strýci a 

tetami, a mezi manžely dětí (zeťové a snachy), dětmi manžela, rodiči manžela, manžely rodičů 

a osobami, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem a které z 

tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce, tedy 

od 1. 1. 2008 je jakékoliv bezúplatné poskytnutí jakéhokoliv majetku (dary) mezi těmito 

osobami osvobozeno od daně darovací. 

Centrum REGENERACE
hledá nové spolupracovníky se 

zájmem o obor kondice a péče

o vzhled. HPČ i VPČ.

Rekvalifi kace zajištěna.

Volejte 775 375 065.

ZDRAVĚ:

www.HUBNETE.cz/TADY

Nové pánské a dětské kadeřnictví 

Rumburku, Dobrovského nám. V prvním 

patře v budově Kooperativy naproti České 

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

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

objednání, pokud nechcete čekat, rádi Vás 

objednáme. Tel. 412 33 14 23. 

NEPALTE VĚTVE 

ŠTĚPKUJTE
Dalším termínem je sobota 29. března 

a 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  

PODHÁJSKA - SLOVENSKO
TERMÍNY: 31.5. - 7.6.08, 28.6. - 5.7.08, 6. - 13.9.08, 

                     20. - 27.9.08

CENA: 5.500,-Kč (doprava, ubytování, pojištění CK)

ODJEZD: Děčín, Č. Kamenice, Varnsdorf, Nový Bor, 

Česká Lípa C.K. Pohoda, s.r.o. Varnsdorf

tel:412 331 300, e-mail:info@ckpohoda.cz 
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RŮZNÉ

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy navštíví 
Krásnou Lípu
Na 17. dubna 2008 je avizována návštěva ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky 
v Krásné Lípě. Prohlédne si Komunitní centrum 
Českého Švýcarska, kde se setká s jeho klienty, 
seznámí se s jeho aktivitami i záměry do budoucna. 
Také navštíví naší základní školu a Dům Českého 
Švýcarska. 

Úspěch krásnolipského sochaře v Lotyšsku
Pěkné třetí místo obhájil Miloš Kubišta, sochař a 
restaurátor z Krásné Lípy, společně s týmovým 
kolegou Janem Fedorčákem na 10. jubilejním 
mezinárodním festivalu ledového sochařství v 
lotyšském městě Jelgava. 

Společné primární volby zelených na 
Šluknovsku
Na společné schůzi základních organizací Strany 
zelených na Šluknovsku, která se uskutečnila ve 
Vlčí Hoře, byli jako kandidáti do krajských voleb za 
Šluknovsko navrženi dva krásnolipáci, Petr Koubek 
a Antonín Slejška.

Kradl hliníkové plechy
Policii dobře známý zloděj odcizil z neuzamčeného 
skladu budovy fi rmy Ocelot v Krásné Lípě, a to za 
plného za provozu čtyřicet kusů hliníkových plechů. 
Důkladnou činností policistů byl velmi brzy pachatel 
odhalen a zadržen. Jedná se o dvaatřicetiletého 
muže z Rumburku. Svým nezákonným počínáním 
způsobil majiteli fi rmy škodu ve výši čtrnáct tisíc 
korun. Policisté zloději ve zkráceném přípravném 
řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu 
krádeže, za který si může odsedět až dva roky ve 
státním nápravném zařízení.

(Děčínský deník)

Město Krásná Lípa 

pronajme nebytové 

prostory:

Nemocniční 1137/6 (zelený dům):
– rozloha cca 92 m2, nájem za plochu 3 800 Kč 
+ energie
Masarykova 1094/4 (Dům služeb):
- nebytový prostor č. 1 (vpravo v přízemí) 
– rozloha cca 54 m2, nájem za plochu 2 200 Kč  
+ energie
- nebytový prostor č. 3 (Vše za 39) – rozloha cca 
60 m2, nájem za plochu 2 400 Kč +   
energie
- nebytový prostor č. 8 (hodinářství Pinta) – 
rozloha cca 55 m2, nájem za plochu 2 200 Kč +        
energie
Informace: OMCS Soňa Tůmová tel. č. 
412354839

Město Krásná Lípa prodá členská práva k bytu č. 
13, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa.
Informace: OMCS Soňa Tůmová tel. č. 
412354839.

Změny v jízdních řádech 

autobusů

Od 30. 3. 2008 dochází opět ke změnám 
v jízdních řádech autobusových linek.
Detaily a odůvodnění můžete najít na 
www.krasnalipa.cz

Z absolventů se stanou 
průvodci v chráněných 

oblastech

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 
připravila nový vzdělávací kurz pro zájemce 
o turistiku, ochranu přírody a průvodcování s 
názvem Pracovník regionální turistiky v chráněných 
územích. Kurz je realizován v rámci profesního 
vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a práce s 
veřejností a je určen zájemcům z řad veřejnosti, dále 
zaměstnancům soukromých fi rem i pracovníkům 
státních i neziskových organizací.
Pro osoby registrované na úřadech práce je kurz 
zdarma. Úspěšní absolventi těchto kurzů se mohou 
poté uplatnit jako ofi ciální průvodci turistů na 
předem připravených trasách.
Lze absolvovat i dílčí moduly. 
Více informací na http://www.ceskesvycarsko.cz/_
img/be/Page_fi le_617_1203058093.pdf

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

DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ SEMINÁŘE 

Název kurzu: Příprava informačních a propagačních materiálů v cestovním ruchu
Termín: 26. 3. 2008 ( 9 – 15:30 hod.) – kurz zdarma
Více informací: http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani-nabidka-otevrene-seminare/
Seminář je realizován v rámci projektu Informace v cestovním ruchu a je zaměřen na získání praktických 
dovedností potřebných k samostatné přípravě kvalitního informačně-propagačního materiálu. 
Výstupem je konkrétní leták propagující činnost účastníka kurzu a jeho organizace.
 
Název kurzu: Komunikační dovednosti pro poskytovatele služeb: 9.-11.4. 2008
Více informací na:  http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani-nabidka-otevrene-seminare/
 
Název kurzu: Fotografování s Václavem Sojkou  - jednodenní i vícedenní fotoworkshopy 
        duben – říjen 2008
Více informací  na:  http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani-nabidka-otevrene-seminare/

Školení hlavních vedoucích 

dětských táborů 

Školení hlavních vedoucích dětských táborů 
společně připravily Dům dětí a mládeže v Ústí 
nad Labem a Ústecká krajská rada dětí a mládeže. 
Školení je akreditováno Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

TERMÍN: 
11. - 12. dubna 2008 v prostorách DDM v Ústí nad Labem 

CENA: 
600,- Kč (v ceně je zahrnuto proškolení, včetně 
získání akreditovaného osvědčení, občerstvení, 
večeře, snídaně a oběd, ubytování, studijní materiály) 

Přihlášky můžete zasílat nejpozději do pondělí 
31. března 2008 do 10:00.

Správa Národního parku České Švýcarsko 
uzavřela některé oblasti

 Správa NP České Švýcarsko zakázala vstup do 
některých lokalit. Důvodem je ochrana zvláště 
chráněných ptáků, kteří zde mají svá hnízdiště. 
Jedná se zejména o sokola stěhovavého, čápa 
černého, krkavce velkého a výra velkého. 
„Hnízdiště ptáků každoročně uzavíráme proto, 
abychom jim zajistili klid pro vyvedení dalších 
generací. Pro hnízdiště výra a sokola platí omezení 
do 30. června, do blízkosti hnízdišť čápů je vstup 
zakázán do 31. července, krkavci musí zůstat 
nerušení do 15. června. Pohyb návštěvníků 
v místech jejich hnízdění může mít za následek 
například to, že ptáci hnízdo vůbec nezaloží, nebo 
opustí,“ řekl Jan Drozd, zástupce ředitele správy 
národního parku.
 Uzavřeno je celkem 10 lokalit. Návštěvníci mohou 
získat přehled uzavřených míst včetně mapky 
na internetových stránkách správy národního 
parku (www.npcs.cz) v sekci aktuality, na úředních 
deskách správy a obcí, kterých se opatření týká, 
a v neposlední řadě v tisku. Přímo v terénu jsou 
uzavřená místa označena informačními tabulkami. 
Pohyb po značených turistických cestách opatřením 
omezen není. „Pokud někdo zákaz vstupu poruší, 
bude mu uložena pokuta,“ zdůraznil Pavel Svoboda, 
vedoucí stráže přírody.
V uplynulých letech se podařilo vytvořit na území 
Českého Švýcarska životní podmínky pro řadu 
ohrožených druhů. Jedním z velkých úspěchů je 
například návrat sokola stěhovavého, který je v naší 
přírodě stále kriticky ohroženým druhem.
Uzavřené lokality:
Jetřichovice: u zelené turistické trasy „Žluté 
cimbuří“, u červené turistické značky pod Kolištěm, 

věž Golem, u modré turistické značky u Tokáně;
Rynartice: Táborový důl u silnice na Tokáň, u žluté 
turistické značky u Dlouhých schodů;
Doubice: Dravčí stěny, u modré turistické značky 
okolo Hadího pramene;
Vlčí Hora: Volský důl (odbočka od červené turistické 
značky);
Srbská Kamenice: Ferdinandova soutěska;
Hřensko: pod Stříbrnými stěnami.

(Tomáš Salov)

K silně ohroženým druhům, které na území NP ČŠ 

hnízdí, patří také čáp černý.
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Úspěšný byl srpen a Vratné lahve
Plesy, divadla, taneční festival, nejrůznější kurzy, 

cvičení, schůze, předváděcí akce či kroužky. K tomu 

všemu je využíván kulturní dům v Krásné Lípě.

Jen v loňském roce se v něm uskutečnilo přesně 

pět set osm akcí všeho druhu. Jeho vedoucí, Naďa 

Semelková, dokonce spočítala, že trvaly 1596 hodin 

a navštívilo je 11 880 lidí.

Za loňský rok se v krásnolipském kině uskutečnilo 

96 fi lmových představení, na která přišlo přes dva a 

půl tisíce diváků. Nejvíce jich do kina přišlo v srpnu, 

nejméně pak v prosinci. Nejvíce diváků – 188 - do 

kina přilákal český fi lm z dílny rodiny Svěráků Vratné 

lahve. 161 lidí přišlo na Shreka 3 a 129 jich vidělo 

Harry Pottera.

Svůj podíl na využití kulturního domu ovšem mají i 

krásnolipské zájmové organizace, které jeho prostor 

využily celkem stoosmašedesátkrát. Ze zájmových 

organizací kulturní dům nejvíce využívají šachisté, 

a pak krásnolipské folklorní soubory Křiničánek, 

Dykyta a Lužičan.

A aby těch čísel nebylo málo, tak u nich ještě 

chvíli zůstaneme. Normálně by totiž organizace 

za pronájem prostor měly zaplatit 153 338 korun, 

zaplatily ale pouhých 2 200 korun. „Zbývající částka 

je příspěvek města ve formě bezplatného pronájmu 

kulturního domu pro krásnolipské zájmové 

organizace,“ zdůraznila Naďa Semelková.

(vik)

1. VRATNÉ LAHVE (188 divák )
= eský =

2. SHREK T ETÍ (161divák )
= d tský, zahrani ní =

3. HARRY POTTER (129 divák )
=d tský, zahrani ní =

4. OBSLUHOVAL JSEM ANGL. KRÁLE (128 divák )
= eský =

5. PIRÁTI Z KARIBIKU II.(127 divák )
= zahrani ní =

6. SPLÁCHNUTEJ (102 divák )
= d tský, zahrani ní =

7. PAST NA ŽRALOKA (94 divák )
= d tský, zahrani ní =

8. ROBINSONOVI (89 divák )
= d tský, zahrani ní =

9. GYMPL (85 divák )
= eský =

10. ROCK PODVRA ÁK (65 divák )
= eský =

st eda 26. 3.
od 17.00 hod PAN V ELKA

Dosp lí 60,- K

Mládež  40,- K

  Animovaná odysea v elky, která odmítá do smrti jen d ít v úlu. Sv t jí ale
p ipraví mnohá p ekvapení. 86 min. eská verze. Ml. p ístupno.

pond lí 31. 3.
od 18.00 hod LOVCI POKLAD : kniha tajemství

Dosp lí 60,- K

Mládež  40,- K

Pro Nicolase Cage není historie jen suchým vý tem toho, co se v dávné a
zapomenuté minulosti událo. 124 min. Ml. p ístupno.

st eda 2. 4.
od 18.00 hod ALVIN A CHIPMUNKOVÉ

Dosp lí 60,- K

Mládež  40,- K

  Nejsou to žádné hloupé veverky ale esa z lesa a jsou superstars s cenami
Grammy. 87 min. Ml. P ístupno. eská verze.

pond lí 7.4.
od 18:00 hod AMERICKÝ GANGSTER

Vstupné 60,- K

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

Hlavní kulturní, sportovní a spole enské akce roku 2008 v Krásné Líp

21. 3. Jarní kv tinový bál
(kulturní d m) FS Luži an

22. 3. Jarní sraz turist  – Krásná Lípa
turistický výlet K T

    22. 3.- 26. 4. Turistická výstava ke 120.
výro í založení K T K T

21. 3. Velikono ní kuli kyjáda
zábavné odpoledne SOP Tilia

24. 3. Velikono ní obch zka
tradi ní lidový zvyk FS Luži an

24. 3. Bleskový turnaj „Velikono ní vejce“
(kulturní d m)  TJ šachy 

POZVÁNKY
Domácí ekologie. Klub přátel Muzea 
Varnsdorf Vás zve v úterý 18. března v 18:00 
do Městského divadla do Varnsdorfu na 
přednášku „O domácí ekologii a o správných 
způsobech kompostování“. Přednáší 
Ing. Antonín Slejška z Českého sdružení pro 
biomasu.

Promítání fi lmu. Ve středu 19. března od 
19:00 se v Domečku Na Kopečku v Rumburku 
– vedle evangelického kostela v Krásnolipské 
ulici – bude promítat Kusturicův nejznámější 
a divácky nejúspěšnější fi lm Černá kočka, bílý 
kocour.

Literárně – dramatický večer. Ve středu 
26. 3. se od 19:00 v Domečku Na Kopečku 
v Rumburku v Krásnolipské ulici můžete 
zúčastnit dalšího poetického večera. Číst 
básně bude Veronika Lainerová.

Cestopis z Kambodže. V sobotu 29.3. od 
19:00 si v Domečku Na Kopečku v Rumburku 
v Krásnolipské ulici můžete poslechnout 
poutavé vyprávění a podívat se na fotografi e 
cestovatelů Michala a Kristýny Kužníkových. 

Závislost a co s tím? Město Šluknov Vás zve 
na přednášku ZÁVISLOST A CO S TÍM? (o čem 
se doma špatně mluví). Přednáška se koná 
27. března od 15:00 hodin ve velkém sále 
šluknovského zámku. Přednášejícím je ředitel 
terapeutické komunity Bc. Petr Král, který má
široké zkušenosti z praxe při práci s uživateli a 
rodinami v obtížných situacích, způsobených 
závislostí.

Výstava liturgických oděvů. Oděvy, 
využívané od 19. století pro bohoslužebné 
účely jsou k vidění v ambitech Lorety 
v Rumburku. Výstava liturgických oděvů je 
přístupná v otevírací době kulturní památky 
Loreta v Rumburku od úterý do soboty od 
9.00 do 16.00 hod. Vstupné na výstavu ornátů, 
která bude ukončena 29. 3. 2008, je 15 Kč. 
V ambitech Lorety v Rumburku je kromě 
ornátů do konce března k vidění i výstava 
„Opravené drobné sakrální památky z Českého 
Švýcarska“, která dokumentuje obnovu tří 
desítek křížů, soch a kapliček, opravených 
soukromými osobami nebo institucemi od 
90. let 20. století na území Českého Švýcarska. 

Výstava fotografi í. Ve středu 2. dubna od 
19:00 se v Domečku Na kopečku v Rumburku 
koná vernisáž výstavy fotografi í Václava Sojky 
a setkání s autorem inspirativních fotografi í 
z našeho krásného kraje.

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

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.

TOP TEN KINA KRÁSNÁ LÍPA 2007

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA
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TURISTÉ LETOS SLAVÍ 120. LET
ZALOŽENÍ KČT

V sobotu 22. března si krásnolipští turisté 
připomenou 120 let od založení Klubu českých 
turistů. Stane se tak během jarního srazu turistů 
z děčínského okresu. Ten bude zahájen v 10:00 
na Křinickém náměstí v Krásné Lípě stánkovým 
prodejem klubových produktů a k dobré pohodě 
návštěvníkům bude hrát Varnsdorfský dechový 
orchestr.
Za vrchol srazu ale krásnolipští turisté považují 
turistickou výstavu, která bude slavnostně otevřena 
v 10:15 v galerii Továrny – Domu volného času - 
v Krásné Lípě. Turistická výstava bude prezentovat 
činnost severočeských turistů a přístupná bude 
každý den mezi 9:00 – 17:00 až do 26. dubna za 
symbolických 5 Kč. 
Jen o půl hodiny později (10:45) pak turisté vyrazí 
na společný osmikilometrový výlet k pramenům 
Křinice, se kterým je spojeno tradiční otevírání 
studánek. Individuálně se také turisté mohou vydat 
po Köglerově naučné stezce nebo na rozhlednu na 
Vlčí hoře. 

Turisté se chystají na 
oslavy

www.eurometalgroup.cz

Vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:

asistentka ředitele
vedoucí výroby
mistr výroby 
kontrolor jakosti
nástrojář
zámečník
obráběč kovu
lakýrník
montážní dělník
svářeč

Nástup možný ihned!
Informace na tel. 777 167 746

EUROMETALGROUP s.r.o.
Strádalova 313 
407 46 Krásná Lípa
Telefon: 412 383 821 
E-mail: info@eurometalgroup.cz

JARNÍ SRAZ TURISTŮ 
Klub českých turistů Krásná Lípa vás zve 
v sobotu 22. března na okresní jarní sraz.

Místo srazu je 
Krásné Lípě 
– Továrna - 
Dům volného 
času.
Program: 
9:30 stánkový 
p r o d e j 

klubových produktů (budete mít možnost 
ochutnat teplou medovinu)
9:45 bude hrát Varnsdorfský dechový orchestr.
10:00 zahájení srazu.
10:15 slavnostní otevření výstavy
10:45 – 11:00 odchod k pramenům Křinice (asi 
8 km). Jde o tradiční výlet spojený s otevíráním 
studánek
Další možnosti jsou individuální výlety po 
Köglerově naučné stezce a na rozhlednu na Vlčí 
hoře.
TURISTICKÁ VÝSTAVA
Klub Českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci 
s MěÚ Krásná Lípa, časopisem Turista, ČSOP 
Tilia a OPS České Švýcarsko Vás ve dnech 
22.3. – 26.4. zvou na turistickou výstavu do 
Galerie v Továrně – Dům volného času v Krásné 
Lípě.
Otevřena bude každý den od 9:00 do 17:00. 
Vstupné 5,- Kč bude použito na náklady vzniklé 
při realizaci výstavy.

V sobotu 22. března se Ústecký kraj připojí 
k celoroční oslavě významného turistického výročí, 
kterým je 120 let od založení Klubu českých turistů. 
Organizací této akce byl pověřen Oblastní Klub 
českých turistů Krásná Lípa.
Vzhledem k anoncovanému jarnímu srazu, 
otevírání studánek a vernisáži výstavy, bych ve 
svém příspěvku chtěl doplnit to, co nebylo na 
pozvánkách. V rámci jarního srazu obnovuje klub 
prodej oblíbené Turistické Lužické. Výrobce, i když 
za vyšší cenu, zahájil opětovně výrobu tohoto 
populárního moku.
Během jarního srazu bude také turistickou 
veřejností slavnostně pokřtěna dlouho očekávaná 
mapa 1: 25 000 Šluknovsko. Mapa v tradiční úpravě 
(modrá) zobrazuje oblasti Krásné Lípy, Rumburka, 
Šluknova, Vilémova, Velkého Šenova, Mikulášovic, 
Dolní Poustevny a německého příhraniční. Mapa 
je obdobná jako mapa Krasnolipska, na kterou 
navazuje. V obrazové části jsou u významných míst 
i německé ekvivalenty, vlastivědný na zadní straně 
mapy je dvojjazyčný.
Bonusem pro účastníky akce bude možnost 
zakoupit si Průvodce Českým Švýcarskem. Publikace 
byla vydána ve velmi malém nákladu cíleně pouze 
pro jarní sraz. S tímto průvodcem se Vám do rukou 
dostane replika neobvyklého průvodce, kterého 
vydal Klub českých turistů Krásná Lípa za podpory 
grantového projektu. Ač publikace není datovaná, 
lze ji situovat do času před sto lety. Průvodce 
popisuje ještě řetězový most v Děčíně, který byl 
zničen požárem 8. července 1915. Popis i dnes 
aktuálních tras je obohacen o spoustu zajímavých 
ale zapomenutých vlastivědných informacích.
Průvodce je napsán krásnou češtinou s bohatou 
slovní zásobou a s dnes opomíjeným  vlastenectvím. 
Dílko je umocněno dobovými obrázky. Přáním 
vydavatele je, aby tato útlá brožůrka svého čtenáře 
potěšila a inspirovala k poznání naši krásné země.

(Václav Hieke)

S jarním srazem 
se vrací Turistická 

Lužická
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USNESENÍ
z 28. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14.02.2008 

I. Hlavní program 
 
Příprava výstavby kanalizace a vodovodů
 Usnesení RM č. 28 - 01
RM projednala další postup příprav druhé etapy výstavby 
kanalizace a vodovodů ve městě a bere na vědomí zápis 
z jednání se zástupci SVS, a. s. a zpracovatelem podkladů.
RM schvaluje pokračování příprav a zadání zpracování základních 
podkladů k dalšímu jednání.

II. Došlá pošta 

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 28 - 02
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 341/3, k. ú. Kyjov u 
Krásné Lípy Květoslavě a Zdeňku Ondrákovým, Krásná Lípa, Kyjov 2 z 
důvodu zachování pozemku pro potřeby města. 

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 28 - 03
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 2144/1 o výměře cca 
160 m2, k. ú. Krásná Lípa Jiřímu Černíkovi, Rumburk, K. Světlé 232/6 a 
Pavlu Černíkovi, Zákupy, Družstevní 390 z důvodu zachování pozemku 
pro potřeby města.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 28 - 04
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 284/1 o výměře 877 m2, k. 
ú. Krásná Lípa Tomáši Ticháčkovi, Praha, Podjavorinské 1605 z důvodu 
zachování pozemku pro potřeby města.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 28 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1764/5 o výměře 237 m2, 
k. ú. Krásná Lípa Zdeňku a Markétě Sehnalovým, Praha 6, Sušická 34 za 
symbolickou cenu 5 Kč v rámci majetkoprávního vypořádání. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 28 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1510 a p. p. č. 601 o výměře 
252 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem podnikání Květuši Chvátalové, 
Teplice, Lbín 15, za cenu 60,- Kč/m2 a za podmínky směny části p. p. č. 597 
a p. p. č. 595, obojí k. ú. Vlčí Hora zabraných místní komunikací. 

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 28 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1902/3 o výměře 53 m2, k. 
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jaroslavu Kovaříkovi a Kristě 
Vomžilové, Krásná Lípa, Rooseveltova 604/5 za cenu 1 060 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 28 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2751/12 o výměře 47 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Antonínu a Stanislavě Šíchovým, 
Krásná Lípa, Varnsdorfská 544/68 za cenu 705 Kč. Kupující uhradí věškeré 
náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 28 - 09
RM doporučuje ZM schválit změnu v usnesení ZM č. 3-10/2007 ze dne 8. 3. 
2007, kterou se zužuje strana kupující na MUDr. Leonu Havlovou, Rumburk, 
V Podhájí 235/3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 28 - 10
RM se seznámila s dopisem Ladislava Hájka a Jana Hájka ve věci prodeje a 
změny územního plánu u p. p. č. 580/1 a p. p. č. 580/2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy a trvá na dosavadních usneseních RM a ZM v této záležitosti.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 28 - 11
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky
p. p. č. 2755 část o výměře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 375/1 část o výměře 35 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 176/1 část o výměře 4 000 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 177 o výměře 982m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
st p. č. 171 o výměře 5m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 488/2 část o výměře 66 m2, k. ú. Krásná Lípa

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 28 - 12
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/23/15-094 
na pronájem p. p. č. 94, k. ú. Vlčí Hora, nájemce PaedDr. Zbyněk Šedivý, 
Zahrady 35, dohodou ke dni 28. 2. 2008.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 28 - 13
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1291 o výměře 921 m2 a p. p. č. 1292 o 
výměře 321 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Zdeňku Dědičovi, Krásná Lípa, 
Čapkova 1039/12 za podmínky údržby levého odtoku až k rybníčkům na 
sídlišti. 

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 28 - 14
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 355 o výměře 350 m2 a části p. p. č. 
356 o výměře 640 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem pastvy Haně Volfové, 
Krásná Lípa, Pletařská 660/9.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 28 - 15
RM schvaluje pronájem st. p. č. 677/15 o výměře 39 m2 a p. p. č. 1915/1 
o výměře 402 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Janu 
Kašparovi, Krásná Lípa, Lesní 855/2. 

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 28 - 16
RM schvaluje pronájem p. p. č. 94 o výměře 1349 m2, p. p. č. 97 o výměře 
860 m2 a p. p. č. 98 o výměře 1108 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
botanické zahrady léčivých rostlin Občanskému sdružení Nobilis Tilia, 
Krásná Lípa, Zahrady 35 od 1. 3. 2008.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 28 - 17
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky
p. p. č. 1791/9 o výměře 909 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1857/9 část o výměře 100 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 313 o výměře 1079 m2, k. ú. Vlčí Hora;

p. p. č. 1902/5 část o výměře 577 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 376/2 část o výměře 54 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 373 část o výměře 125 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1129/2 část o výměře 15 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 375/1 část o výměře 664 m2, k. ú. Krásný Buk;
st. p. č. 69 o výměře 264 m2, k. ú. Krásný Buk 

III. Různé
Dohoda o spolupráci s IQ Roma servis, o. s.
Usnesení RM č. 28 - 18
RM neschvaluje dohodu o spolupráci s občanským sdružením IQ Roma 
servis, o. s. z Brna v předloženém znění a pověření místostarostky Jany 
Gálové podpisem dohody.

Smlouva s SČP Net, s. r. o. o připojení k distribuční soustavě-motel
Usnesení RM č. 28 - 19
RM souhlasí s uzavřením smlouvy s fi rmou SČP Net, s. r. o., Klíšská 
940/96,400 01 Ústí nad Labem, o připojení na distribuční soustavu 
zemního plynu pro budoucí motel.

Smlouva s SČP Net, s. r. o. o připojení k distribuční soustavě-kemp
Usnesení RM č. 28 - 20
RM souhlasí s uzavřením smlouvy s fi rmou SČP Net, s. r. o., Klíšská 940/96, 
400 01 Ústí nad Labem, o připojení na distribuční soustavu zemního plynu 
pro budoucí kemp.

Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o smlouvě budoucí
Usnesení RM č. 28 - 21
RM doporučuje ZM odsouhlasit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s 
fi rmou ČEZ Distribuce, a. s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Smlouva se týká 
uložení zemního kabelu NN do pozemků města v prostoru ze Sněžné 
kolem kapličky do Dlouhého Dolu.

Změna trasy vodovodu-náhrada zdroje Jedlová pro Krásnou Lípu
Usnesení RM č. 28 - 22
RM souhlasí s rozšířením dotčených pozemků města Krásná Lípa o 
pozemek p. p. č. 2158/1, k. ú. Krásná Lípa, v souvislosti se stavbou nového 
vodovodního přivaděče ze směru od Rybniště do vodojemu Starý.

El. přípojka st. p. č. 12, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 28 - 23
RM se seznámila s novým návrhem vedení el. přípojky pro novostavbu RD 
Ladislava Hájka na pozemku st. p. č. 12, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a souhlasí 
s umístěním zemního kabelu do pozemku města p. p. č. 53/2, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 28 - 24
RM projednala připomínky Kámen a ztvárnění, s. r. o. ke kupní smlouvě na 
prodej části p. p. č. 403/1, k. ú. Krásná Lípa a schvaluje částečnou úpravu 
smlouvy dle předložených připomínek. 

Bezúplatný převod pozemků
Usnesení RM č. 28 - 25
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části st. p. č. 226 o výměře 
46 m2, k. ú. Krásná Lípa, Ústeckému kraji Ústí nad Labem z důvodu 
majetkoprávního vypořádání stavby Infocentrum Českého Švýcarska 
Krásná Lípa. 

Bezúplatný převod pozemků
Usnesení RM č. 28 - 26
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části p. p. č. 2748/10 
o výměře 21 m2 a části p. p. č. 2984/3 o výměře 31 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa od Ústeckého kraje Ústí nad Labem z důvodu majetkoprávního 
vypořádání stavby Infocentrum Českého Švýcarska Krásná Lípa.

Dodávky elektřiny, Křinické nám. 1161/10
Usnesení RM č. 28 - 27
RM schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 
nízkého napětí s fi rmou ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 1/425, Praha a smlouvu 
o připojení s fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, obě pro 
objekt Křinické nám. 1161/10, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Dodávky elektřiny, Pražská 271/20
Usnesení RM č. 28 - 28
RM schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 
nízkého napětí s fi rmou ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 1/425, Praha a smlouvu 
o připojení s fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, obě pro 
objekt Pražská 271/20, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Dodávky elektřiny, Nemocniční 952/18
Usnesení RM č. 28 - 29
RM schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 
nízkého napětí s fi rmou ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 1/425, Praha a smlouvu 
o připojení s fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, obě pro 
objekt Nemocniční 952/18, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Byty
Usnesení RM č. 28 - 30
RM schvaluje výpověď nájmu bytu z důvodu dluhů na nájemném:
1. Hučková Nataša, byt č. 1, Varnsdorfská 160/72, Krásná Lípa
2. Petrová Vladislava, byt č. 17, Studánecká 564/16, Krásná Lípa
3. Květa a Miroslav Stankovičovi, byt č. 1, El. Krásnohorské 781/19, Krásná 
Lípa 

Byty
Usnesení RM č. 28 - 31
RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Studánecká 564/16, Krásná Lípa v 
obecním zájmu Jiřímu Répáši, Kyjovská 625/53, Krásná Lípa za podmínky 
vrácení bytu č. 4, Kyjovská 625/53, Krásná Lípa a zachování stávající výše 
nájemného za jednotku plochy.

Byty
Usnesení RM č. 28 - 32
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2004/25/17 - 290 
uzavřené s Pavlínou Appeltovou na byt č. 1, Masarykova 16/1, Krásná Lípa. 
Dodatkem se nájemní smlouva prodlužuje o 1 rok.

Byty
Usnesení RM č. 28 - 33
RM neschvaluje žádost Lucie Staňkové, Potoční 107/6, Krásná Lípa o 
prodloužení doby splatnosti dluhu za bytovou jednotku č. 5, Nemocniční 
1149/12A, Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 28 - 34
RM neschvaluje žádost Zuzany Ferencové, Varnsdorfská 160/72, Krásná 
Lípa o splátkový kalendář na dluh na nájemném za byt č. 2, Varnsdorfská 
160/72, Krásná Lípa.

Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 28 - 35
RM schvaluje pronájem bytu č. 7 v domě s pečovatelskou 
službou Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Věra Veselková, Pražská 261/13, Krásná Lípa
2. Veronika Tomášková, Mánesova 293/6, Krásná Lípa
3. Ingeborg Černá, Štursova 448/7, Krásná Lípa

Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 28 - 36
RM schvaluje pronájem bytu č. 23 v domě s pečovatelskou 
službou Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Anděla Vojtová, Vlastimil Vojta, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa
2. Růžena Zerzánová, Krásný Buk 54, Krásná Lípa
3. Marie Mašková, Varnsdorfská 59/26, Krásná Lípa

Komunitní centrum ČŠ - nová organizace
Usnesení RM č. 28 - 37
RM schvaluje záměr založit novou příspěvkovou organizaci města s 
názvem Kostka, příspěvková organizace, která bude zajišťovat činnosti 
především v oblasti podpory zaměstnanosti a sociálních služeb. RM 
ukládá Haně Volfové připravit podklady pro ZM k založení příspěvkové 
organizace Kostka.

PD pro Základní školu
Usnesení RM č. 28 - 38
RM se seznámila s průběhem zpracování realizačního projektu na zateplení 
hlavní budovy Základní školy a s požadavky projektanta na navýšení ceny 
díla. RM tento požadavek schvaluje. 

Příprava Elektrárny
Usnesení RM č. 28 - 39
RM bere na vědomí postup města a dalších orgánů ve věci přípravy 
výstavby elektrárny v areálu bývalého Bonexu vč. souvisejících problémů.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 28 - 40
 RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 5600678643 pro pojištění odpovědnosti 
zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli - městu Krásná Lípa s 
KOOPERATIVA pojišťovna, a. s.

Oběh účetních dokladů RELAX Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 28 - 41
RM schvaluje Oběh účetních dokladů příspěvkové organizace RELAX 
Krásná Lípa, p. o. v předloženém znění.

Roční zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za rok 2007
Usnesení RM č. 28 - 42
RM schvaluje Roční zprávu města Krásné Lípy o výsledcích fi nančních 
kontrol za rok 2007 vč. zpráv příspěvkových organizací města Krásná Lípa 
v předloženém znění.

Jmenování do komise
Usnesení RM č. 28 - 43
RM jmenuje Drahuši Hozdekovou do komise zdravotně sociální.

Přehled používání systému Czech Point za měsíc leden 2008
Usnesení RM č. 28 - 44
RM bere na vědomí přehled používání systému Czech Point za měsíc 
leden 2008, dle předložené přílohy.

Pověření
Usnesení RM č. 28 - 45
RM pověřuje Karla Homolku, vedoucího odboru majetkového a civilně 
správního, k jednání s fi rmou Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem pro objekty v majetku města Krásná Lípa.

Uzavírání smluv
Usnesení RM č. 28 - 46
RM pověřuje Karla Homolku, vedoucího odboru majetkového a civilně 
správního, k uzavírání smluv o připojení s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., 
Teplická 874/8, Děčín 4 a smluv o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí 
nízkého napětí s fi rmou ČEZ Prodej s. r. o., Duhová 1/425, Praha 4.

Uzavírání smluv
Usnesení RM č. 28 - 47
RM pověřuje místostarostku města Janu Gálovou k uzavírání smluv s 
Ochranným svazem autorským a dalšími institucemi pro práva k dílům 
hudebním, dle licenčních smluv o veřejném provozování hudebních děl.

T-KLUB
Usnesení RM č. 28 - 48
RM schvaluje pravidla T-klubu a novou otevírací dobu dle předloženého 
návrhu.

Činnost T - klubu
Usnesení RM č. 28 - 49
RM schvaluje zprávu o činnosti T - klubu za měsíc leden 2008.
RM bere na vědomí plán akcí T - klubu na měsíc únor 2008.

Zpráva o využití Kulturního domu za rok 2007
Usnesení RM č. 28 - 50
RM schvaluje zprávu o využití Kulturního domu za rok 2007 dle 
předloženého návrhu.

IV. Informace
 Informace
RM dále projednala tyto informace:
- článek z MF Dnes ze dne 5. 2. 2008,
- plnění rozpočtu města Krásná Lípa za období 1-12/2007,
- přehled plateb místních poplatků za období 1-12/2007,
- pohledávky k rozpočtovým příjmům města k 31.12.2007,
- dopis od Milana a Heleny Gebauerových ve věci prodeje pozemků,
- dopis od fi rmy Besa, s. r. o. ve věci stížnosti na rodinu Hučkovu,
- poděkování za pozvání od MUDr. Stehlíkové, ministryně vlády ČR,
- výroční zprávu RS Čačipen za rok 2007,
- přehled návštěvnosti knihovny a internetu za leden 2008,
- obrazový atlas turistických výletů a zajímavostí v ČR.

Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis ze 7. schůze kontrolního výboru ZM ze dne 31.01.2008,
- Zápis č. 1/2008 z komise zdravotně sociální ze dne 05.02.2008,
- Zápis ze schůzky SOT ze dne 25.01.2008,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 04.02.2008,
- Zápis kulturní komise ze dne 05.02.2008.

Jana Gálová                                                        Ing. Zbyněk Linhart
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USNESENÍ
z 29. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 03.03.2008  

I. Hlavní program 
 
Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2008
Usnesení RM č. 29 - 01
RM projednala přípravu a schvaluje návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2008 a ukládá 
vedoucí fi nančního odboru MěÚ Krásná Lípa návrh rozpočtu zveřejnit v souladu s právními 
předpisy.

Rozpočtový výhled na období 2009 - 2012
Usnesení RM č. 29 - 02
RM schvaluje rozpočtový výhled města Krásná Lípa na období od roku 2009 do roku 2012, 
dle předloženého návrhu a ukládá vedoucí fi nančního výboru MěÚ Krásná Lípa výhled 
zveřejnit.

Ukončení Projektu Centrum NP České Švýcarsko I
Usnesení RM č. 29 - 03
RM bere na vědomí informaci o ukončení Projektu Centrum NP České 
Švýcarsko I, výkaz výdajů vynaložených konečným příjemcem - soupiska 
faktur ze dne 20.02.2008 a žádost o proplacení výdajů projektu (podíl dotace 
EU městu ve výši 8 832 939,- Kč.) vč. vratky 57 566,59 Kč do státního rozpočtu.
RM bere na vědomí dodatek č. 3 ke smlouvě o fi nancování projektu SROP podepsaný ze 
strany příjemce dne 20.02.2008 tj. po skončení Projektu.

II. Došlá pošta 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 29 - 04
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
st. p. č. 918/3 o výměře 744 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 2818/1 část o výměře cca 600 m2, k ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 203/1 o výměře 4958 m2, k. ú. Vlčí Hora,
st. p. č. 145 o výměře 845 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 186/2 o výměře 2048 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 168/4 o výměře 356 m2, k. ú. Krásná Lípa.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 534/1 o výměře 461 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Ireně a Otovi Procházkovým, Krásná Lípa, Štefánikova 607/6 za cenu 16 135 
Kč (nad základní výměru 16 135 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 06
RM s ohledem na rozdílné stanovisko MěÚ Rumburk, Stavební úřad a MěÚ Rumburk, odbor 
Regionálního rozvoje a investic doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 602/2 o výměře 76 
m2, p. p. č. 2236/1 o výměře 50 m2, p. p. č. 2236/2 o výměře 647 m2 a části p. p. č. 2237/1, vše 
k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Rudolfu Královi, Dobříš, Jáchymovská 
1009.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 29 - 07
RM nedoporučuje prodej celé p. p. č. 300/2 o výměře 731 m2, celé p. p. č. 301 o výměře 454 
m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Janě a Miroslavu Fafl ákovým, 
Krásná Lípa, Kyjov 3. RM ukládá Vladimíře Doškové připravit podklad pro majetkoprávní 
vypořádání a využívání dotčených pozemků a cest v zájmovém území.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 792 o výměře 106 m2, k. 
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Lence Matějkové, Krásná Lípa, 
Potoční 154/8 za cenu 3 120 Kč (do základní výměry 2 120 Kč, porosty 
1 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 09
 RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 217/1 o výměře 1009 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem 
zřízení zahrady Evě a Manfredu Endlerovým, Krásná Lípa, Vlčí Hora 17 za cenu 43 610 Kč (nad 
základní výměru 40 360 Kč, porosty 3 250 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. S ohledem na dobu užívání pozemku byla cena porostů snížena o 50%. 

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 10
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 2237/1, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého 
návrhu a doporučuje schválit prodej části p. p. č. 2237/1 o výměře 35 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou garáže Romaně a Josefu 
Pakandlovým, Krásná Lípa, Malátova 790/2 za cenu 875 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 29 - 11
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 659 o výměře 1937 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
za podmínky současného odkoupení st. p. č. 171 o výměře 5 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
za účelem zřízení zahrady Ing. Karlu a Margaritě Hiekeovým, Krásná Lípa, Dlouhý Důl 32 za 
celkovou cenu 58 260 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 12
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2334/2 o výměře 258 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Miroslavu Podhorskému, Krásná Lípa, Vrázova 766/4 za cenu 6 
660 Kč (do základní výměry 5 160 Kč, porosty 1 500 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 29 - 13
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1962/10 o výměře 698 m2 a p. p. č. 1962/9 o 
výměře 661 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Martině a Tomáši 
Královým, Roztoky, Olbrachtova 811 za cenu 51 570 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad 
základní výměru 4 770 Kč, porosty 22 800 Kč), s tím že přístup bude zajištěn po nezpevněné 
komunikaci na p. p. č. 3093, k. ú. Krásná Lípa. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 
Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa s tím, že 
přístup bude realizován zájemcem po nezpevněné komunikaci. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 29 - 14
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1119/17 o výměře 524 m2, p. p. č. 1119/20 o 
výměře 21 m2 a st. p. č. 781 o výměře 145 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Ing. Josefu a Ing. Věře Pitrovým, Jablonec nad Nisou, Olbrachtova 21 za cenu 27 980 Kč (do 
základní výměry 11 880 Kč, nad základní výměru 4 800 Kč, porosty 11 300 Kč). Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 29 - 15
 RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 3077/2 o výměře 1325 m2, 
části p. p. č. 3077/4 o výměře 292 m2 a části st. p. č. 733/1 o výměře 269 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rekreačního objektu Jiřímu a Mgr. Janě Moravcové, 
Varnsdorf, Partyzánů 1615 za cenu 98 400 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad základní 
výměru 34 300 Kč, porosty 40 100 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve 
věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 16
RM doporučuje ZM pozastavit prodej p. p. č. 241/2 o výměře 340 m2, k . ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za účelem zřízení zahrady JUDr. Michaele Pretschové, Varnsdorf, Západní 2731, do doby 
získání pravomocného rozhodnutí a povolení prováděných stavebních prací. 

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 17
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 387/2 o výměře 355 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Marku Svobodovi, Krásná Lípa, 
Pražská 228/25 za cenu 15 875 Kč (do základní výměry 8 875 Kč, porosty 

7 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 18
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 1120/2 o výměře 13 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Marii Kullové, Doksy, Palackého 448, zast. Marií Kunstovou, Krásná Lípa, 
Křižíkova 988/35 za cenu 650 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 19
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 1305 o výměře 6 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
majetkoprávního vypořádání Jiřímu a MUDr. Janě Kouteckým, Krásná Lípa, Frindova 1086/28 
za cenu 1 Kč. Poplatky s prodejem spojené uhradí prodávající.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 20
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 490/1 o výměře 1205 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Ing. Martinu a Věře Polákovým, Krásná Lípa, Křinické náměstí 14/16 
za cenu 21 150 Kč (do základní výměry 18 000 Kč, nad základní výměru 150 Kč, porosty 3 000 Kč). 
Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu vě věci prodeje a užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 21
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 490/1 o výměře 523 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Ivaně a Janu Debnárovým, Krásná Lípa, Frindova 924/8 za podmínky současného 
odkoupení části 488/2 o výměře 66 m2 za celkovou cenu 15 135 Kč (do základní výměry 
2 535 Kč, nad základní výměru 12 600 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 29 - 22
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1050, k. ú. Krásný Buk dle 
předloženého návrhu za účelem zřízení zahrady Jitce Kukačkové, Praha 9, 
Varnsdorfská 333 za cenu 20 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 23
RM doporučuje ZM prodej části p. p. č. 1050, k. ú. Krásný Buk dle předloženého návrhu za 
účelem zřízení zahrady Josefu a Janě Hejdovým, Rakovník, Flemíkova 1665 za cenu 20 Kč/m2 
a za podmínky současného odkoupení p. p. č. 540/1 a 541/1, vše k. ú. Krásný Buk užívaných v 
současné době. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 29 - 24
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 541/8, části p. p. č. 540/2, části p. p. č. 1050 
a části p. p. č. 541/1, vše k. ú. Krásný Buk dle předloženého návrhu za účelem výstavby 
rodinného domu Aleši Kubicovi, Dvůr Králové, Okružní 2329 a Ireně Kubicové, Štěnovice, 
Čižice 66 za cenu 20 Kč/m2 do základní výměry a 30 Kč/m2 nad základní výměru. Prodej bude 
realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 29 - 25
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 541/8, části p. p. č. 1050, části p. p. č. 
541/1 a p. p. č. 540/1, vše k. ú. Krásný Buk za účelem výstavby rodinného domu Radimu 
Burkoňovi, Krásná Lípa, Nemocniční 26 za cenu 20 Kč/m2 do základní výměry a 30 Kč/m2 
nad základní výměru. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje 
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené. 

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 29 - 26
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 540/2 a části p. p. č. 541/8, vše k. ú. Krásný 
Buk za účelem zřízení zahrady Tereze Zedkové, Teplice, Třebízského 2783/5 za cenu 20 Kč/
m2. Prodej bude realizován po vydání právoplatného stavebního povolení na dva sousední 
rodinné domy. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 29 - 27
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 540/1, k. ú. Krásný Buk Věře a Jiřímu 
Koutným, Praha 2, Slavojova 9 z důvodu dluhu vůči městu a upřednostnění prodeje 
uvedeného pozemku za účelem výstavby rodinného domu. 

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 29 - 28
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 540/1, p. p. č. 541/1, p. p. č. 540/2, p. p. č. 541/8 
a části p. p. č. 1050, vše k. ú. Krásný Buk Tomáši Koutnému, Praha 9, Zlonická 1 z důvodu 
nesouhlasu žadatele s rozdělením pozemků dle usnesení RM ze dne 20. 9. 2007. 

Směna pozemků
Usnesení RM č. 29 - 29
RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 1211/1 o výměře 940 m2, k. ú. Vlčí Hora za p. p. 
č. 1182/3 o výměře 11 m2, p. p. č .1196/6 o výměře 115 m2, p. p. č. 1196/5 o výměře 51 m2, 
p. p. č. 1196/4 o výměře 38 m2, část p. p. č. 1280/4 o výměře 328 m2 a část p. p. č. 1220/3 
o výměře 41 m2, vše k. ú. Vlčí Hora mezi městem Krásná Lípa a Oldřichem Zahradníčkem. 
Rozdíl m2 bude účtován částkou 20 Kč/m2. Náklady se směnou spojené uhradí obě smluvní 
strany rovným dílem.

Byty
Usnesení RM č. 29 - 30
RM schvaluje pronájem bytu č. 23, Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa, Vladimíře Kašparové, 
bytem Lesní 855/2, Krásná Lípa, za podmínky schválení převodu práv a závazků ZM Krásná 
Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 29 - 31
RM doporučuje ZM schválit převod práv a závazků vyplývajících se 
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13 - 305 na byt 
č. 23 v objektu Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa, uzavřené mezi městem Krásná Lípa a 
Miluší Siničákovou na Vladimíru Kašparovou, bytem Lesní 855/2, Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 29 - 32
RM neschvaluje žádost Miroslava Stankoviče, El. Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa o 
splátkový kalendář na dlužné nájemné za byt č. 1, El. Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa.
RM schvaluje předání vymáhání veškerých pohledávek Miroslava a Květy Stankovičových, El. 
Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa fi rmě PROFI - CZ.

Prodloužení termínu
Usnesení RM č. 29 - 33
RM neschvaluje žádost Českého kynologického svazu, ZKO Krásná Lípa o prodloužení 
termínu dostavby buněk na p. p. č. 1753/1, k. ú. Krásná Lípa.

Přeložka vrchního vedení NN, ul. Školní a ul. Komenského, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 29 - 34
 
RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie s fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín dle předloženého návrhu.

III. Různé 
Hodnotící zpráva města Krásná Lípa za r. 2007
Usnesení RM č. 29 - 35
 RM bere na vědomí hodnotící zprávu města Krásná Lípa k návrhu státního závěrečného účtu 
za rok 2007, dle předloženého návrhu.

Audit RELAX, p. o. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 29 - 36
RM na základě doporučení fi nančního výboru doporučuje ZM schválit provedení externího 
auditu příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa.

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 29 - 37
RM schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě číslo 772 023728 0 s KOOPERATIVA 
POJIŠŤOVNA, a. s.

Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 29 - 38
RM schvaluje dodatek č. 3 kupní smlouvy č. 02/2004 mezi městem Krásná Lípa a Zakladní 
školou a Mateřskou školou Krásná Lípa na odběr obědů pro zaměstnance města Krásná Lípa 
ze školní jídelny. 

Kyjov 49 - penzion Petra
Usnesení RM č. 29 - 39
RM konstatuje neplnění podmínek nájemní smlouvy č. 99/21/15-172 a ukládá Soně Tůmové 
vyzvat nájemce objektu Kyjov 49, Krásná Lípa k podání zprávy o plnění uvedené nájemní 
smlouvy.

Byty
Usnesení RM č. 29 - 40
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 5, Nemocniční 958/18, 
Krásná Lípa o velikosti 1 + 2 (cca 53 m2), I. kategorie. Kauce 5 000 Kč.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní náklady.

Byty
Usnesení RM č. 29 - 41
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 7, Studánecká 564/16, 
Krásná Lípa o velikosti 1 + 2 (cca 78 m2), II. kategorie. Kauce 4 000 Kč.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní náklady.

Byty
Usnesení RM č. 29 - 42
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 21, Nemocniční 1137/6, 
Krásná Lípa o velikosti 1 + 1 (cca 29 m2), I. kategorie. Kauce 5 000 Kč.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní náklady.

Byty
Usnesení RM č. 29 - 43
RM schvaluje vrácení kauce za byt č. 33, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa ve výši 2 452 Kč 
Radce Cempírkové, Nemocniční 1092/2A, Krásná Lípa.

Uložení zemního kabelu do pozemku města
Usnesení RM č. 29 - 44
RM souhlasí s uložením zemního kabelu NN v okraji ulice Studánecká od č. p. 64 k č. p. 666 a 
67 za podmínky splnění ostatních podmínek pro zvláštní užívání místní komunikace.

Pasport místních komunikací
Usnesení RM č. 29 - 45
RM ukládá Karlu Marešovi zpracovat úpravu pasportu místních komunikací a předložit ke 
schválení aktualizované znění v termínu do 20.04.2008.

Vstup na pozemky města
Usnesení RM č. 29 - 46
RM nesouhlasí s udělením souhlasu ke vstupu na pozemky města Krásná Lípa fi rmou 
Komaxo.

Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 29 - 47
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa předaných poprvé dne 02.03.2004 
k vymožení společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek čtvrté 
prodloužení doby k jejich vymožení na dalších 12 měsíců s účinností od 02.03.2008.

Doplnění komise pro výběrová řízení a prodej nemovitostí
Usnesení RM č. 29 - 48
RM jmenuje náhradníkem komise pro výběrová řízení a prodej nemovistostí Janu Gálovou, 
místostarostku města.

Ceník na hřbitově Krásná Lípa
Usnesení RM č. 29 - 49
RM schvaluje ceník na hřbitově Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Zpráva o inventarizaci majetku města za rok 2007
Usnesení RM č. 29 - 50
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Krásná Lípa za rok 2007.

Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2008
Usnesení RM č. 29 - 51
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné inventarizace majetku 
a závazků města Krásná Lípa pro rok 2008 a termíny konání všech inventur dle předloženého 
návrhu.

Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2008
Usnesení RM č. 29 - 52
RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise a složení jednotlivých inventarizačních 
komisí pro rok 2008 dle Harmonogramu úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné 
inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 2008.

Dodatek ke smlouvě - městská knihovna
Usnesení RM č. 29 - 53
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních 
fondů pro Městskou knihovnu v Krásné Lípě, evidenční číslo na MK ČR 2005, 
uzavřené v Krásné Lípě dne 20.01.1997 mezi stranami Městská knihovna Děčín, 
příspěvková organizace, Raisova 3, Děčín a město Krásná Lípa, Masarykova 6.
Město Krásná Lípa poskytne Městské knihovně Děčín, 52 000 Kč ve dvou splátkách do 
07.03.2008 a 31.07.2007.

Rezignace ředitele NP České Švýcarsko
Usnesení RM č. 29 - 54
RM bere na vědomí rezignaci ředitele Národního parku České Švýcarsko RNDr. Zdeňka 
Patzelta. 

Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 29 - 55
RM schvaluje program kina, plán akcí kulturního domu a plán akcí ve městě na měsíc březen 
2008, dle předloženého návrhu.

Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 29 - 56
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc leden 2008 předložený 
kronikářem Ivanem Jaklem. 

IV. Informace 
Informace
 RM dále projednala tyto informace:
- přehled aktiv a pasiv města Krásná Lípa od r. 1994-2007,
- inventurní soupis PO Krásná Lípa - komentář k zápisu KV ZM,
- nabídku spolupráce při realizaci větrných elektráren,
- přehled výzev k odstranění odpadu,
- žádost o řešení stavu železniční stanice Kr. Lípa - Hl. nádraží,
- přehled návštěvnosti městské knihovny za měsíc únor 2008. 

Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z 12. schůzky fi nančního výboru ze dne 18.02.2008,
- Zápis a usnesení ze zasedání Svazku obcí Tolštejn ze dne 28.02.2008.

Jana Gálová                                                        Ing. Zbyněk Linhart
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Nová čísla o nezaměstnanosti v regionu 
Statistika nezaměstnanosti děčínského úřadu 

práce hovoří o trochu jiných číslech, než jaká 

slyšíme z médií. Celostátní průměry vypadají 

výrazně optimističtěji, než ta, která vypovídají 

o nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku. 

V Krásné Lípě máme tedy ke konci února 

279 evidovaných uchazečů, což je 16,2% 

nezaměstnanost. Otázkou je, kolik lidí tato statistika 

nepostihuje, protože prostě nejsou v evidenci úřadů 

práce. Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/ 

Vysvětlivky:

1= celkem evidovaných/počet ekonomicky 

aktivních obyvatel

2= celkem evidovaných žen/celkem evidovaných

3= poměr mezi sledovaným a předchozím měsícem

4= počet ekonomicky aktivních obyvatel

Veškeré součty vychází z počtů dosažitelných 

uchazečů.

 
Evidovaní
uchaze i   Míra    

název m sta, obce,
oblasti celkem ženy muži 1 2 3 4

Varnsdorf 1075 532 543 12,65% 49,49% 96,67% 8498
Dolní Podluží 78 37 41 12,48% 47,44% 96,30% 625
Horní Podluží 48 15 33 11,94% 31,25% 100,00% 402
Ch ibská 174 76 98 23,87% 43,68% 98,31% 729
Ji etín pod Jedlovou 40 21 19 14,49% 52,50% 102,56% 276
Rybništ 54 24 30 15,52% 44,44% 100,00% 348
Varnsdorfsko 1469 705 764 13,50% 47,99% 97,22% 10878
Rumburk 649 314 335 11,04% 48,38% 97,01% 5880
Ji íkov 328 142 186 17,71% 43,29% 96,47% 1852
Krásná Lípa 279 103 176 16,20% 36,92% 99,29% 1722
Doubice 11 4 7 22,45% 36,36% 100,00% 49
Staré K e any 110 52 58 20,22% 47,27% 101,85% 544
Rumbursko 1377 615 762 13,71% 44,66% 97,73% 10047
Šluknov 387 174 213 13,43% 44,96% 98,47% 2881
Dolní Poustevna 86 38 48 8,69% 44,19% 96,63% 990
Mikulášovice 161 66 95 12,46% 40,99% 95,27% 1292
Velký Šenov 124 47 77 12,27% 37,90% 98,41% 1011
Lipová 18 9 9 5,73% 50,00% 90,00% 314
Lobendava 29 9 20 19,33% 31,03% 100,00% 150
Vilémov 40 20 20 7,09% 50,00% 97,56% 564
Šluknovsko 845 363 482 11,73% 42,96% 97,46% 7202
Šluknovský výb žek 3691 1683 2008 13,12% 45,60% 97,47% 28127

Maškarní bál 
Tolštejnského 

panství
V sobotu 23.2.2008 zahájil Albrecht Berka II. z Dubé 

se svojí chotí 6. maškarní bál Tolštejnského panství, 

který se konal v Hotelu Jef .

Po zahájení bálu nám předvedla modelingová 

agentura Reas Agency módní show, která chytla za 

srdce převážně mužskou část publika.

Kromě bohaté tomboly se také losovaly vstupenky 

o hlavní ceny. Hlavní cenou bálu byl týdenní pobyt 

s polopenzí pro 1 osobu v Hotelu Jef, který věnovala 

majitelka hotelu paní Alena Jašíčková.

Hodnotili jsme všechny přítomné masky a umístění 

dopadlo následovně: první cenu získala pohádková 

postava Shrek, na druhém místě se umístila dvojice 

Afričanů a bronzovou medaili obdržel pár Upírů. 

K tanci a poslechu hrál DJ Vais.

Věříme, že se všichni přítomní dobře bavili a byli 

bychom velmi rádi, pokud by mezi nás příště zavítali 

i představitelé obcí a měst Šluknovska, pro které je 

především tento ples pořádán.

(Za ARTP, o.p.s. Bláhová Pavlína)
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INFORMACE Z TOVÁRNY - DOMU VOLNÉHO ČASU
Bližší informace: Zuzana Fryčová, ředitelka Relax Krásná Lípa p. o., tel.: 777 332 215

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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Pro zajištění provozu nově dostavěné restaurace ve sportovním areálu Českého Švýcarska 

v Krásné Lípě hledáme nové spolupracovníky.

Požadovaná profese: Kuchař 

  Pracoviště a kontakty

Firma:  Relax Krásná Lípa, p.o. 

Pracoviště: Relax Krásná Lípa, p.o. , restaurace  - Sportovní areál , 407 46 , Krásná Lípa 

Komu se hlásit: Zuzana Fryčová, tel. 777 33 22 15, tovarna@krasnalipa.cz

  Vlastnosti volného místa

Směnnost: Celý týden - krátký, dlouhý  

Pracovní úvazek: Plný

Minimální stupeň 

vzdělání:  Střední odborné (vyučen)

Pracovní poměr: od 1.4.2008

Vhodné pro: Absolventy středních škol

Poznámka k Požadavky: praxe v oboru podmínkou, šikovnost, zájem o 

volnému místu práci,spolehlivost. Základní plat + odměny. Kontakt domluvit na 

  tel.: 777 33 22 15.

„P íjemný ve er s cimbálovkou…“

P ij te  si  k nám  posed t,  poslechnout  a  zazpívat  
s  cimbálovou  muzikou  folklórního  souboru  DYKYTA.
K dobré  nálad  vám  zahraje  lidové  písn  z Moravy  a
Slovenska, uvidíte ukázky n kterých lidových tanc .
!NAVÍC! - v cen  je zahrnuto i ob erstvení.

Kdy? Sobota 19. 04. 2008 od 19:00
Kde? v prostoru baru  
Vstupné? 95 K /osoba v etn  ob erstvení

Rezervace možné na tel. 777 332 215.
Prodej vstupenek u obsluhy v baru Továrna.
Továrna – D m volného asu, Pražská 506/6,

407 46 Krásná Lípa

BAŇKOVÁNÍ V TOVÁRNĚ! 

Léčení baňkami – návrat k přírodě

Novinku ze starověku, tzv. baňkování, můžete při péči o tělo od poloviny března vyzkoušet 

v Továrně.

Léčením baňkami nebo tzv. baňkováním rozumíme přikládání skleněných kulovitých ná-

dobek s nahřátým vzduchem, v nichž se ochlazováním vytvoří podtlak, jenž způsobí jejich 

přisátí na pokožku. Je to metoda velmi stará, známá již ve starověku a používaná nejen 

k potlačování bolestí pohybového aparátu, ale i k mírnění vnitřních potíží. Sázení baněk 

bylo oblíbeným druhem „odváděcí léčby“, podobně, jako při pouštění žilou, či při použití 

pijavic, kdy se z organismu odváděly jedovaté látky. Baňky se používaly jak v lázních, tak i 

v domácnostech.

Už jste viděli podobnou masáž na obrázku a máte strach z modřin? Ty sice mohou na těle 

zůstat (zvláště při aplikaci, kdy se baňky nechají stát), ale během pár dní zmizí. Málokterá 

metoda však docílí tak intenzivního prokrvení masírované tkáně - a ta úleva!

Tato služba bude nově k dispozici od 10.3. 2008 v Továrně

cena :    0 – 60 min. …….. 300,-Kč

                61 – 90 min. …… 450,-Kč

                91 – 120 min. ….  600,-Kč

Objednávky na tel. 774 492 230.

Na „stěnu slavných“ v 

Továrně přibyl další 

podpis!
Dne 11.3.2008 hostila Továrna v dalším díle 
pořadu „Někdo je za dveřmi...“ několikrát 
oceněnou herečku tří divadel, pracující dále 
pro rozhlas, televizi, fi lm a především v dab-
ingu - Valérii Zawadskou.
Hvězda poutavě vyprávěla o svých úspěších 
na cestě profesionálním showbusinessem, 
také o soukromém životě s dávkou patřičného 
humoru. Hosté se dozvěděli mnoho zají-
mavých informací i o hereččiných důležitých 
partnerech v divadle, kteří jsou jí nejen pravou 
rukou. 
Všem velmi imponoval i speciální 
dotazník, který si na Valérii připravil vynika-
jící mladý moderátor Vítek Novák a kterému 
patří samozřejmě velké díky. Jeho výkon byl 
bravurní. Krásným ukončením byla recitace 
vlastní básně. Herečka ji složila ve svých 15ti 
letech a myslím, že každému z nás mnohé 
napověděla.
V samotném závěru se Valérii podařilo 
potěšit paní Miloslavu Horskou (viz foto), 
která návštěvu tohoto pořadu pojala jako 
splněné přání ke svým 64. tým narozeninám. 
Přátelské objetí od samotné herečky, osobní 
gratulace a focení pro ni byl silný zážitek. I 
my se připojujeme s gratulací k tak krásnému 
dožitému věku - hodně zdravíčka, štěstí i lásky 
a spokojenosti  do dalších let!
V příštím květnovém díle pořadu „Někdo je za 
dveřmi“ slavnostně uvedeme pana Zdeňka 
Trošku, proslulého nejen jako scénáristu a 
režiséra známých fi lmů a pohádek...

( Z.Fryčová ) 
 Sobotní víkendový aerobic

Sokol Libčice  - oddíl aerobicu pořádá pro své členy i ostatní zájemce sobotní víkendový

 aerobic - 29. - 30. března v Tělocvičně v Krásné Lípě od 9:00 do 12:00

Co se bude cvičit?

Dance Aerobic - Step-aerobic - Double Step - Double Aerobic - Kruhový trénink - Posilování 

– gumy, činky, míče

Přijďte si s námi zacvičit a rezervujte si místa v Továrně na tel. 777332215 do 27.3.2008 

vzhledem k omezenému počtu stepů. 

S sebou:   dobré boty, ručník, pití a dobrou náladu

Vstupné: 120,- Kč / jedno dopoledne

                    200,- Kč / obě dopoledne
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Scházíme se víc a víc

Již druhým rokem probíhá na naší základní 
škole projekt „Vzdělávejme se společně“. V rámci 
vytvoření programu integrace byly vybrány děti, 
které předčasně opouští vzdělávací systém. Do této 
skupiny patří deset žáků, kteří se setkávají dvakrát 
týdně ve své specielní učebně, která byla vybavena 
nástěnkou a paravanem, na který si píší své úkoly a 
fl ipchartem.
Jedním z úkolů bylo, určit si každý své cíle, čeho 
by chtěl dosáhnout a s tím i související zlepšení 
prospěchu ve škole. Další sezení vždy začíná 
hodnocením doby od posledního setkání, zda se 
dařilo plnit své úkoly, či nikoliv. Konec hodiny vždy 
patří hodnocení - hodnocení žáků jako takových a 
hodnocení celého setkání. Jako odměna pro žáky, 
kteří se snaží, bylo zakoupeno několik sad školních 
pomůcek, tužky, pravítka, kružítka, úhloměry, 

pomůcky na výtvarnou výchovu atd. Pokud nemají 
žáci žádné černé puntíky a své úkoly mají splněné, 
mohou si tyto pomůcky zapůjčit a tím pádem 
nemusí mít zbytečné problémy s připraveností na 
hodinu. Každý měsíc je vyhodnocen jeden člen 
skupiny, který je odměněn paní Samohýlovou.
Projekt je fi nancován z EU a spolufi nancován ze 
státního rozpočtu ČR.

(lh)

Hurá, další úspěch!
V sobotu 8. března pořádalo město Krásná Lípa 
oblastní kolo 5. ročníku dětské pěvecké soutěže 
„ Zpěváček 2008“. Tématem byly lidové písně. 
Soutěžící se sjeli z celého Tolštejnského panství. 
Z naší školy se zúčastnily tyto zpěvačky: Kristýnka 
Petružálková (IV.B), Kačka Doležalová (V.A), Verča 
Vaňková (VI.A), Věrka Brožová (VII.B) a Lucka 
Kolářová (VIII.A). Zpěvačky se na soutěž společně 
s paní učitelkou Otradovskou připravovaly opravdu 
svědomitě. Všem zpěvačkám děkujeme za hezký 
zpěv a Kačence Doležalové blahopřejeme, protože 
svým přesvědčivým vystoupením získala hlasy 
poroty a postupuje do krajského kola v Jablonci 
nad Nisou. Děkujeme také dětem z MŠ Smetanova, 
které pod vedením Marcely Široké vystoupily 
v přestávce soutěže.
Soutěže se zúčastnilo osmnáct zpěváčků, do 
regionálního kola, které se uskuteční 5. dubna 
v Jablonci nad Nisou a kde by v porotě měl 
zasednout i Eduard Klezla, ovšem pojede pouze pět 
z nich.  

(lh)

Keramický kroužek 
v bazénu

Když jsme se dětí z keramického kroužku zeptali, 
kam pojedeme na výlet, jednohlasně se ozvalo: 
„Do bazénu!“. Přestože se tam o keramice moc 
nedozvíme, bylo rozhodnuto. Rozhodli jsme se pro 
bazén, kde jsme zažili děsivou jízdu v tobogánu, 
metrové mořské vlny, klouzačky a vodopády mezi 
liánami a rozkvetlými květinami, jízdu na duších, 
horké výřivky s bublinkami, zimní venkovní plavání 
i houbovou bitvu. Domu jsme přijeli nadšení a 
rozmočení, protože jsme z vody neměli vůbec čas 
vylézt, aby nám něco neuteklo. Pokud se chcete 
podívat kde jsme vlastně byli, koukněte se do 
fotogalerie na www.keramickadilna.unas.cz.

(hv)

T-KLUB Krásná Lípa

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

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

T-KLUB Krásná Lípa je nízkoprahové zařízení, které umožňuje smysluplné trávení volného 

času dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let.

T-KLUB nabízí: stolní fotbal, stolní tenis, biliár, stolní hokej, dětskou lezeckou stěnu, 

televizi, rádio s CD přehrávačem, nejrůznější stolní hry, posilovací lavici, rotoped, elektronické 

šipky. Součástí T-klubu je venkovní areál se třemi hřišti a prostorem na bezpečné rozdělání 

táborových ohňů. T –klub také organizuje poznávací výlety, exkurze, sportovní turnaje a 

soutěže a aktivně se zapojuje do akcí města (pomáháme při organizaci dětských dnů apod.).

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

NOVA PROVOZNÍ DOBA:   PONDĚLÍ ZAVŘENO

                                                     ÚT – PÁ:    12:00 - 18:00

                                                     SO:              10:00 – 18:00

                                                     NE:               ZAVŘENO

Jarní prázdniny měli  nabité
V době jarních prázdnin se v T – klubu děti nenudily. 
Navštívili jsme: Tvrz v České Kamenici, ZOO – Děčín a 
Babylon Liberec. Na tvrz se podívalo 18 dětí. Rodiče 
měli velkou radost, protože tak hodné a unavené 
děti dlouho neměli. Do ZOO se jelo podívat 21 dětí, 
byli jsme nadšeni nejen ZOO, ale i rajskou zahradou, 
která se dětem líbila. Ve čtvrtek byl velký sportovní 
den, kdy děti ukázaly chůzi na chůdách, hod míčem 
na koš a skvělé pohyby s obručí. Na konec se děti 
vyřádily v libereckém Babylonu – lunaparku, kam 
jelo 30 dětí. Všechny akce se velmi líbily a těšíme 
se na další. Chtěla bych poděkovat panu Lukáši 
Tůmovi za pomoc. Nebýt jeho, tolik dětí by se 
nemohlo podívat.

(Antonie Svobodová)

Keramická dílna 

pro dospělé

Pro všechny dospěláky, co mají chuť něco 

si vyrobit. Informace na tel. 777 291 400 

nebo www.keramickadilna.unas.cz.
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Seminář povede Ing. Pavel Lampa, daňový po-
radce.

- ve středu    19. 3. 2008  od 16:00 do 18:00 (1. část)
- ve čtvrtek   20. 3. 2008  od 16:00 do 18:00 (2. část)
(seminář je rozdělen na dvě části – je vhodné 
zúčastnit se obou částí)

V Komunitním centru Českého Švýcarska 
(1. patro domu služeb, Masarykova 1094).

Seminář bude zaměřen na zpracování přiznání 

k dani z příjmů právnických osob za rok 2007 se 
zaměřením na:
- zpracování účetních podkladů
- stanovení okruhu zdaňovaných příjmů z hlavní 
činnosti a doplňkové činnosti
- daňově uznatelné výdaje, klíčování výdajů
- přehled povinností s ohledem na DPH, daň 
silniční a daň darovací

Ve zbývajícím čase Ing. Lampa zodpoví vaše 
případné dotazy k danému tématu.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI 
Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 

NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Vzniká u nás dobrovolnické centrum
Město Krásná Lípa i Komunitní centrum Českého 
Švýcarska dlouhodobě spolupracují s občany, 
kteří jsou ochotni zcela dobrovolně a bez nároku 
na odměnu příležitostně pomoci při pořádání 
nejrůznějších akcí v našem městě. Existují však i 
jiné druhy pomoci. Někteří se  z potřeby předat 
zkušenosti, pomoci jinému člověku, z pocitu 
zodpovědnosti za dění kolem sebe, rozhodli ve 
svém volném čase věnovat seniorům v domech 
s pečovatelskou službou, jiní zdarma lektorují 
jazykové kurzy pro veřejnost nebo pomáhají dětem 
smysluplně trávit volný čas. 
Tyto aktivity by se daly shrnout pod pojem 
dobrovolnictví, a lidé, kteří takto pomáhají, se 
nazývají dobrovolníci.  Nejčastěji jsou jimi studenti, 
lidé v produktivním věku a také senioři. Jde o projev 
občanské zralosti, který je v „západních“ zemích 
zcela běžnou věcí. Dobrovolníci přinášejí v různých 
formách konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje. 
Přitom však sami zažívají pocit užitečnosti, 
smysluplnosti, získávají nové zkušenosti a hlavně 
obohacení v mezilidských vztazích. Motivů a 
cest, které vedou jednotlivce k dobrovolnictví, je 
mnoho.

Jistým druhem dobrovolnictví, který známe všichni, 
je také tzv. sousedská výpomoc. Čas od času 
pomůžeme sousedovi, známému.  Když onemocní, 
přineseme oběd, nákup.  Zcela běžně pomáháme 
lidem ve svém nejbližším okolí a nic za to nechceme. 
Dobrovolná pomoc mimo rámec rodiny a nejbližšího 
okolí však u nás ještě není samozřejmostí. 
Naštěstí však přibývá lidí, kteří jsou ochotni bez 
nároku na fi nanční odměnu poskytnout jednou 
týdně na dvě hodiny svůj čas a energii ve prospěch 
ostatních. A to i u nás v Krásné Lípě. Vzpomeňme 
například aktivní seniory, kteří předávají veřejnosti 
své znalosti a dovednosti  v rámci projektu 
„Nejaktivnější senioři budou v Krásné Lípě“. 
Myslíme si, že občanům, kteří mají zájem dobrovolně 
pomáhat ostatním lidem, by měla být nabídnuta 
podpora a zázemí. Proto v současné době usilujeme 
o vznik ofi ciálního akreditovaného dobrovolnického 
centra v Krásné Lípě. Toto centrum by mělo sloužit 
celému regionu Šluknovského výběžku, mělo by 
propagovat a podporovat myšlenky dobrovolnictví 
ve společnosti s cílem zapojit co největší počet 
obyvatel do pomoci občanům v místní komunitě.  

Rádi bychom v rámci regionu navázali spolupráci jednak s občany, kteří by se chtěli stát dobrovolníky, 
ale také s organizacemi, které by dobrovolníky uvítaly. Jde především o domy s pečovatelskou službou, 
domovy důchodců, ústavy sociální péče, nemocnice, nebo také školská zařízení či zařízení pro děti a 
mládež. Možností uplatnění pro dobrovolníky je mnoho, my se v první fázi chceme zaměřit na pomoc 
seniorům, pomoc občanům tělesně a mentálně postiženým v integraci do společnosti, pomoc dětem a 
mládeži při trávení volného času.
Dobrovolnické centrum v Krásné Lípě vzniká v rámci projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska, 
který je součástí Iniciativy společenství Equal a je fi nancován evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.
Více informací o dobrovolnictví na: www.dobrovolnik.cz, www.dcul.cz
(Mgr. Lenka Hájková, Komunitní centrum ČŠ)

9. 10. 2007
v úterý

od 16 hodin

„Povídání 
o bylinkách“

So a
Brožová

V ob adní síni
M stského ú adu

v Krásné Líp

Nejaktivn jší

senio i
Projekt je podpo en
v rámci programu Senio i
vítáni z prost edk  Nadace
eské spo itelny a Nadace

Open Society Fund Praha

budou v Krásné Líp

Komunitní centrum v Krásné Líp

Vás zve na

„kurs M A R I Á Š E“
Cht li  jste  se  vždy  nau it  hrát  mariáš?  Sednout  si

s p áteli, vysypat na st l hliníkové mince a pustit se do hry,
s cílem oškubat své protihrá e o poslední halí ?

Pak  práv  pro  Vás  je  p ipravena  výuka  mariáše
v Komunitním centru  spole n  s panem Milanem Sudkem,
dlouholetým hrá em mariáše a organizátorem mariášového
turnaje v Krásné Líp . Máte-li dvacetníky, vezm te si je do
kapsy sebou!

Email:
juda@krasnalipa.cz

Tel.:  412 354 841
Mob.: 777 938 839
(Jakub Juda)

1. 4. 2008
v úterý

od 16hodin

výuka
MARIÁŠE

Mgr. Milan Sudek

V Komunitním
centru v dom
služeb (sídlo

knihovny)

Pekla i pro prezidenta
Polohrubá mouka, máslo se sádlem, cukr, droždí, 
žloutky, mléko, rozinky, mandle a zapomenout 
se nesmí ani na rum. To vše potřebuje Zdena 
Homolková do velikonočního mazance. A 
protože její recept rozhodně není žádným 
tajemstvím, naučila tuto voňavou dobrotu péct i 
ty, kteří v úterní podvečer přišli na akci pořádanou 
Komunitním centrem Českého Švýcarska a 
nazvanou Pečení velikonočního mazance.
Tradičních velikonočních mazanců se nakonec 
upeklo šest a všichni účastníci si kousek včetně 
receptu odnesli i domů. „Nic zázračného v mém 
receptu nehledejte, ze stejného těsta peču i 
vánočku, mám ho z maminčiny kuchařky, chuť mu 
dávají jen drobné vychytávky získané léty praxe, 
o kterých se v kuchařkách už nepíše,“ smála se 
Zdena Homolková. Ale i o ty se s účastníky kurzu 
ráda podělila. Takže nyní již nezbývá nic jiného, než 
podle získaného receptu mazanec doma upéci a 
nechat se od svých nejbližších hýčkat slůvky o tom, 
jak výborná jste kuchařka. Aby také ne, vždyť paní 
Homolková pekla koláčky i pro prezidenta.
Projekt byl podpořen v rámci programu Senioři 
vítáni z prostředků Nadace České spořitelny a 
Nadace Open Society Fund Praha.

Respektovat a být 
respektován

To je výstižný název knihy i 4-denního kurzu 
o výchovných a motivačních technikách a 
komunikačních dovednostech, který uspořádalo 
o jarních prázdninách Komunitní centrum Krásná 
Lípa. Účastníci měli jedinečnou příležitost setkat se 
s autory – PhDr. Pavlem Kopřivou a Mgr. Tatjanou 
Kopřivovou a zažít ve skupinových dílnách pod 
jejich odborným vedením nácvik postupů a 
dovedností okamžitě použitelných v praxi. 
Zájemci z řad rodičů, výchovných pracovníků, 
učitelů a pracovníků pomáhajících profesí na kurz 
přijeli  z celého Ústeckého kraje, dokonce i z Prahy. 
Získali širší náhled na rozdíl mezi partnerským a 
mocenským způsobem komunikace a výchovy. 
Učili se efektivně klást oprávněné požadavky vůči 
dětem i dospělým. Ověřili si, jak na osobnost dítěte 
ve skutečnosti může působit jakýkoli trest. Zjistili, 
jaká rizika pro rozvoj sebeúcty dítěte nese na první 
pohled pozitivní  výchovný  prostředek - pochvala a 
odměna. Vyzkoušeli si, jak projevit uznání a ocenění, 
které všichni lidé kolem nás denně potřebují.
Dvacet účastníků v pátek odjíždělo podle reakcí 
velice spokojených a má o čem přemýšlet.
Mohou se tak již dnes těšit na pokračování kurzu, 
který se v příštím roce opět uskuteční v Domě 
Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
V komunitním centru nebo na adrese volfova@
krasnalipa.cz je možné zakoupit knihu Respektovat 
a být respektován.

(ik)
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RRezervace a info:

sportareal@krasnalipa.cz,

tel.: 608 522 871,

on-line: www.krasnalipa.cz

Je libo t locvi nu?

             Vzhledem k tomu, že v zimních m sících v tšina našich
platících  sportovc  využívá  nafukovací  halu  (v drtivé  v tšin  na
tenis),  dovolte  nám napsat  pár  ádk  o t locvi n .  Obecn  z stává
v podv domí,  že  t locvi nu  využívá  základní  škola  a  sportovní
kroužky a pro zbytek ve ejnosti  je uzav ena. Opak je pravdou!
Stejn  jako  sportovní  halu,  je  možné  si  pronajmout  i  t locvi nu.
Samoz ejm  „klasický“ tenis si zde nezahrajete, ale co t eba líný tenis,
volejbal, košíkovou, stolní tenis? M žete namítat, pro  si pronajímat
t locvi nu, když zde existují sportovní kroužky. My budeme naopak
rádi,  když  se  do  n jakého  kroužku  p ihlásíte.  Ale  je  tu  i  jiná
alternativa - pro party p átel, uzav ené spole nosti a rodiny nejen z
Krásné Lípy, ale i ze širokého okolí.

            

            
               P IJ TE V PÁTEK 21. B EZNA 2008 NA TZ BUK 

   

        
                       P IPRAVENY JSOU I JINÉ JARNÍ HRY             

Nečekaně lehké 
vítězství: Krásná 

Lípa - Horní Podluží 
5:1 (2:1)

V pátek 29.02.2008 se naši nejmladší borci opět 
utkali v přípravném zápase s Horním Podlužím v 
nafukovací hale. Jelikož byl zápas starší přípravky 
odvolán, mohli posílit naše nejmladší žáky 
jejich starší kamarádi (O. Lehoczký, K. Virlgler, 
D. Cempírek).
Začátek utkání byl zcela v naší režii, kluci vytvářeli 
jednu brankovou příležitost za druhou, ale ne 
a ne se trefi t do štrekovaného. Až vzal na sebe 
odpovědnost D. Holubek a po samostatném 
nájezdu, do kterého ho vyslal O. Lehoczký, 
pohodlně zavěsil podél vybíhajícího brankaře - 1:0.
Druhá trefa na sebe nenechala dlouho čekat a 
postarali se o ni benjamínci L.Hrneček a V. Šmalcl. 
Prvně jmenovaný pěkně vykulil míč proti noze a 
Vlastík k tyči zavěsil - 2:0. Pak se dostali ke slovu 
také hosté a těsně před poločasem snížili na 2:1! Tak 
skončil poločas.
Ve druhém poločase už padaly góly jen do hostující 
branky. Když se 2x trefi l asi nejzkušenější borec na hřišti 
a to O. Lehoczký a jednou trefou přispěl i K.Virlgler.
A tak si naši kluci s chutí zastříleli. Konečný výsledek 
zápasu 5:1.
Sestava: Virlgler  (Cempírek), Bureš , Lehoczký, 
D. Holubek, V. Šmalcl a L. Hrneček. Další utkání se 
uskutečnilo 14. března opět v nafukovací hale.

(Vlasta Šmalcl)

RUBRIKA:
LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU

Marcela Bartoňová, VII.B

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

v trafi ce Jana na náměstí v Krásné Lípě nebo zašlete na e-mail: sarkapeskova@centrum.cz, 

nebo lu.hankova@centrum.cz. Výherce získá volnou vstupenku na vybrané představení 

v krásnolipském kině.

n mecká k ížovka:
1.trvat       
2.vést       
3.lednice            
4.benzín       
5.vym nit         
6.nádraží        
7.odjezd        
8.polévka      
9.zákazník      
10.továrna       
11.sbor     
12.tankovat       
13.klavír        


