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Ministr školství navštívil 
Krásnou  Lípu

krásnolipský

půlměsíčník 3,50 Kč 30. duben 2008

Turistu, který se rozhodne brzy zjara podniknout 
výlet do Kyjovského údolí nebo do údolí Kamenice, 
čeká obvykle nemilé překvapení v podobě řeky 
plné odpadů, a to i v těch nejhlubších částech 
národního parku. Návštěvník pak nad tím 
smutným obrázkem obvykle konstatuje, že 
„v národním parku je špína, kterou by si správa 
měla uklidit“. 
Správa národního parku se tak dostává do 
nevděčné pozice. Každoročně je nutné uklidit 
odpadky, které vznikají daleko před územím 
národního parku; nejvíce pak v místech, kde řeka 
protéká městy či obcemi. Je to, jako když máte 
nepořádného souseda, z jehož zahrádky se na tu 
vaši neustále valí plastové fólie, PET láhve nebo 
kusy lednic či jiné trofeje. 
S pomocí celé řady dobrovolníků probíhá 
každoročně úklid jak „naší, tak i té sousedovic 
zahrádky“. Těmto dobrovolníkům patří za jejich 
záslužnou činnost velký dík. Současně však 
všichni přinejmenším tuší, že dobrovolnická práce 
nemůže být trvalým řešením odpadů v řekách. 
Toto nikdy nekončící uklízení totiž neřeší podstatu 
věci: nepořádného souseda, který zanechá své 
odpadky tam, kde mu od ruky odpadnou.
Proto má správa národního parku zájem na 
tom, aby se do čištění vodních toků zapojovaly 
nejen spolky, které mají ochranu přírody za 
hlavní předmět činnosti. Je třeba zapojit také 
organizace, které pracují s lidmi, pro něž pojem 
„čisté životní prostředí“ v žebříčku hodnot není 
zrovna na prvním místě.
Věříme, že se tak v dlouhodobém výhledu podaří 
snížit množství odpadů přinášených říčkami do 
národního parku. 

(Tomáš Salov, Správa NP České Švýcarsko)

Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního 

centra navštívil Krásnou Lípu ministr školství 

Ondřej Liška. Jeho první kroky vedly do místní 

základní školy, kde ho přivítali starosta města 

Zbyněk Linhart a ředitelka základní školy 

Ivana Preyová, vedoucí projektu Komunitní 

centrum Českého Švýcarska Hana Volfová a 

zástupci Úřadu práce Rumburk. Po podpisu do 

kroniky města si ministr v doprovodu starosty 

a ředitelky prohlédl budovu školy. Ředitelka 

školy jej seznámila s projekty, do kterých je 

škola zapojena. Zde se Ondřej Liška ještě stačil 

zúčastnit zkoušky pěveckého souboru Lipka a 

prohlédnout si výstavu o zemích světa, kterou 

připravili žáci zdejší ZŠ.

Poté se ministr v doprovodu starosty a 

vedoucí projektu  setkal s klienty dlouhodobých 

rekvalifi kačních kurzů Výsadba zeleně a Údržba 

zeleně, které pořádá Komunitní centrum 

Českého Švýcarska. Společně u rybníku Cimrák 

pak zasadili javor. Po setkání s klienty se ministr 

odebral do Domu Českého Švýcarska na náměstí 

v Krásné Lípě.

(Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání)

Skleněná popelnice 2007 – Krásná Lípa devátá v kraji
Tentokrát více než 130 cen za třídění 

domácího odpadu převzali v ústecké ZOO dne 

11. dubna 2008 obyvatelé Ústeckého kraje 

z rukou hejtmana Jiřího Šulce, jeho zástupce 

Radka Vonky, člena krajské rady Antonína 

Terbera a předsedy krajské komise pro životní 

prostředí, krajského zastupitele, Luboše Motla. 

V prostorách ústecké ZOO proběhlo slavnostní 

vyhlášení soutěží „Skleněná popelnice 2007“, 

SMS soutěže „Jste to vy?“ a soutěže škol „Třídíme 

ve škole“. 

Krásná Lípa se umístila v kategorii měst na 9. 

místě. Ústecký kraj má  celkem 46 měst, z tohoto 

pohledu to není špatný výsledek.

Vyhodnocované soutěže v ZOO byly pořádány 

v rámci projektu „Intenzifi kace odděleného 

sběru a zajištění využití využitelných složek 

komunálních odpadů včetně jejich obalové 

složky v Ústeckém kraji“, který od prosince 

2004 realizují Ústecký kraj a autorizovaná 

obalová společnost EKO-KOM a.s. s cílem 

přispět k vytvoření funkčního a efektivního 

systému odděleného sběru využitelných složek 

komunálních odpadů (zejména papíru, skla a 

plastů) v Ústeckém kraji. V loňském roce  Ústecký 

kraj, zaznamenal zvýšení výtěžnosti tříděného 

sběru o plných 35%, průměrně jsme ročně třídíli 

25,8 kilogramů odpadů na osobu.  Nejúspěšnější 

ve své kategorii soutěže Skleněná popelnice 

byla obec Doubice, která toto vítězství získala 

již podruhé. Prvenství v kategorii měst obhájil 

vítěz loňského ročníku, Česká Kamenice, která 

tuto trofej také získala podruhé. Ceny z rukou 

hejtmana Jiřího Šulce převzali doubický starosta 

Martin Schulz a českokamenický místostarosta 

Vojtěch Marek.

(J. Kolář)

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 15. května 2008

Úprava provozní doby MěÚ
V pátek 2. a 9. května 2008 bude upravena 

provozní doba MěÚ.
Úřední hodiny budou v tyto dny zrušeny a 

Městský úřad bude uzavřen. 
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SVOZ SEPAROVANÉHO 

ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
v pondělí 5.5. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 8.5. 2008 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 9.5. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a 
ve čtvrtek 22. 5. 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:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo v Komunitním centru v Krásné Lípě, nebo emailem 
na předepsaném formuláři. Formulář si můžete vyzvednout osobně v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek na adrese 
www.krasnalipa.cz/kccs. Formulář získáte také na emailové adrese rebicek@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu Řebíčkovi 
v Komunitním centru nebo zaslat na email rebicek@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchodních společností, fi nanční právo, 
daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor 
řady publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.
Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete přijít se svými dotazy do Komunitního centra (Masarykova 4, Krásná Lípa)
Bezplatné konzultace:    Pondělí   5.5.2008    17-18 hod.
                                                     Pondělí 19.5.2008    17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.

Vlastníme nemovitost a  chceme vyměnit okna. Jsou zde klasická dřevěná, dáme okna plastová týchž rozměrů i tvarů, takže pouze 
změna materiálu. Je to technické zhodnocení? 

Podle § 33 zákona o daních z příjmů se technickým zhodnocením pro účely zákona o daních z příjmů rozumí m.j. i výdaje na dokončené 
rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40.000 Kč. 
Obecně platí: 
Rekonstrukcí se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo změnu jeho 
technických parametrů. O změně účelu zde nemusíme hovořit, účel oken zůstává stejný. Je otázkou, zda výměna dřeva za plast má za následek 
změnu technických parametrů nemovitosti. 
Modernizací se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nemovitosti. Zjistěte, zda se v důsledku 
výměny oken rozšířila vybavenost nemovitosti (např. zásadně lepší tepelná izolace) nebo zda nemovitost se dá v důsledku výměny materiálu 
oken použít i k jiným účelům než před výměnou (např. dřevěná okna nebyla zhotovena jako otvíratelná, výměnou za plastové se umožní vstup 
a vycházení z nemovitosti i „francouzskými okny“)!
Pokud si nebudete jisti, požádejte příslušného znalce, aby navrhovaná zjištění provedl a dal Vám k tomu odborný posudek. Znalec sice 
nevydá rozhodnutí, zda jde o rekonstrukci či modernizaci pro účely zákona o daních z příjmů, ale posoudí, zda výměnou oken došlo ke 
změně technických parametrů nemovitosti nebo k rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nemovitosti. Závěry znalce, zda došlo ke změně 
technických parametrů nemovitosti či nikoli a zda se výměnou oken rozšířila vybavenost nebo použitelnost nemovitosti, budou zajisté i pro 
správce daně dostatečným argumentem, zda se jednalo o rekonstrukci či modernizaci nebo o opravu stávajícího stavu.  
Od 1. 1. 2008 pak platí i toto: Poplatník, který bude provádět, provádí nebo provedl zásah do majetku, může požádat příslušného správce 
daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je tento zásah do majetku technickým zhodnocením. Taková žádost musí obsahovat 
povinné náležitosti uvedené v ust. § 33a zákona o daních z příjmů, její vyřízení se zpoplatňuje správním poplatkem ve výši 10.000 Kč (Sazebník 
správních poplatků, část I. položka 1. bod 1. písm. t/). Poplatník samozřejmě není povinen takovou žádost podat, nicméně jejím podáním a 
vydáním rozhodnutí bude zcela „kryt“ v případných kontrolách.  

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

Volejte 775 375 065.

KOUPÍM
cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré 
předměty. Celé sbírky a pozůstalosti.

Přijedu – zaplatím – odvezu.
Tel.: 606 388 495, 607 662 178  

Technické služby nevidí 
všechno a hned!

Chtěli byste, aby závady, na které ve městě 

přijdete, byly včas odstraněny? Pak je třeba, 

aby byly také včas oznámeny. Není v silách 

pracovníků našich technických služeb, aby 

denně město objížděli. Tak tedy: pokud zjistíte 

závadu na veřejném osvětlení, na dětských 

hřištích, nebo na jiné části obecního majetku, 

ale i pokud třeba zjistíte přeplněný kontejner 

na tříděný odpad, neváhejte, a závadu oznamte 

buď osobně pracovníkům TS, telefonicky na 

412354848, 777638828, 412354820, nebo 

e-mailem na barton@krasnalipa.cz . Pak už se 

můžete jenom těšit, že závada bude odstraněna 

v rámci možností skutečně včas.

(Milan Sudek)

Vakcinace lišek
V polovině dubna proběhla orální vakcinace 

volně žijících lišek proti vzteklině. Vakcinace byla 

zaměřena zejména na hraniční oblasti s Polskem 

a Slovenskem. Návnady byly pokládány letecky, 

plošně po celém území okresu Děčín. K imunizaci 

lišek dochází při pozření shozených návnad 

s vakcinačním virem. Očkovací látka obsahuje 

oslabený virus vztekliny, který po styku se sliznicí 

tlamy a hltanu lišky navodí imunitu. Imunita po 

vakcinaci nastupuje za 21 dní a trvá přibližně 

jeden rok.

Doporučuje se při nálezu kapsle se jí nedotýkat 

a zabránit v tom především dětem. V případě, že 

dojde k manipulaci s kapslí a potřísnění očkovací 

látkou, je třeba si důkladně umýt ruce mýdlem 

a v případě poranění při manipulaci, vyhledat 

lékařské ošetření. Psům pozření vakcíny neškodí, 

ale také neimunizuje.

Nalezených návnad se zbytečně nedotýkejte!

Za tři týdny po skončení vakcinace bude 

zahájeno vyšetřování ulovených nebo uhynulých 

lišek. V tomto roce bude vypláceno „vzorkovné“ 

ve výši 380,- Kč za odevzdanou lišku. Lišky 

k laboratornímu vyšetření ulovené nebo 

nalezené v okresu Děčín budou přijímány od 

12. května 2008 na všech inspektorátech Krajské 

veterinární správy pro Ústecký kraj. 
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I tací se ještě najdou
Minulý týden došlo k odcizení poštovního kola 

včetně denní pošty. V době kdy šla doručovatelka 

předat poštovní zásilku do obchodu v ulici 

Pražská, neznámý muž nasedl na její kolo, kde 

měla brašnu s dopisy a ujel. Pan S., který muže 

při krádeži uviděl se za ním bez jakéhokoliv 

zaváhání rozeběhl. Utíkal až do ulice Studánecká, 

kde mu však zloděj ujel. Přivolal tedy ihned 

policii, která přijela na místo a hledání zloděje 

mohlo pokračovat. Po zhruba hodinovém 

hledání byl viník chycen a díky přesnému popisu 

pana S. usvědčen z krádeže poštovního kola. Vše 

se hlavně díky pohotové reakci pana S. našlo a 

viník bude potrestán. V dnešní době je to skoro 

až hrdinský čin postavit se čelem  člověku, který 

může být ozbrojen, nebo pod vlivem omamných 

látek. Mít takovýchto občanů v našem městě 

více, možná by se kriminalita dala na ústup. 

Krásnolipské oddělení Policie 
má nového šéfa

Počátkem března došlo na místním oddělení 

policie k personální změně na postu vedoucího 

oddělení, kdy dosavadního npor. Jiřího Stejskala 

ve funkci nahradil npor. Bc. Kamil Nováček. 

Npor. Stejskal z oddělení odešel na vlastní 

žádost a v současné době působí jako vedoucí 

na oddělení hlídkové služby ve Varnsdorfu. 

Za jeho působení ve funkci vedoucího v 

Krásné Lípě došlo ke zlepšení spolupráce se 

samosprávou a obcemi ve služebním obvodu 

OOP Krásná Lípa. Za to je mu třeba poděkovat 

a popřát další úspěchy v jeho novém působišti. 

Nový vedoucí krásnolipského oddělení policie 

npor. Bc. Kamil Nováček nastoupil službu u PČR 

v roce 1994. V posledních 10 letech pracoval 

u služby kriminální policie a vyšetřování 

v Rumburku - na oddělení hospodářské 

kriminality. Do funkce vedoucího krásnolipské 

služebny byl ustanoven poté, co vyhrál výběrové 

řízení. 

(prap. Jan Hampl, inspektor)

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL I.

Masarykova a Smetanova

Zápis do obou mateřských škol se koná 20. května 2008 
 od 10,00 do 15,00 hod. a 27. května od 10,00  do 12,00 hod.

v mateřské škole Masarykova.
Přineste s sebou rodný list dítěte a Váš občanský průkaz!

MATEŘSKÉ ŠKOLY NABÍZÍ:

příjemné prostředí, zájmové kroužky, výlety, soutěže, besídky, 
fi lmová a divadelní představení, bazén a mnoho jiných akcí

Můžete se o tom přesvědčit na Dni otevřených dveří
 13. května 2007 od 10,00 do 15,00 hod.

Stručný přehled činnosti oddělení 
v měsíci březnu 2008

V měsíci březnu 2008 bylo v Krásné Lípě a 

přilehlém okolí spácháno celkem 16 trestných 

činů, z čehož se podařilo objasnit 11 případů, 

přičemž v 7 bylo zahájeno zkrácené přípravné 

řízení, které umožňuje rychlé potrestání 

pachatele. Podařilo se přistihnout 3 pachatele 

řídící vozidlo bez řidičského oprávnění, přes 

vyslovený zákaz řízení nebo ve stavu vylučujícím 

způsobilost pod vlivem alkoholu, 6 pachatelům 

byla prokázána majetková trestná činnost 

krádeží vloupáním nebo prostých krádeží.

Evidováno bylo 11 přestupků, z čehož je 

5 majetkových přestupků, 4 přestupky v dopravě 

a 2 přestupky proti občanskému soužití. Objasnit 

se nepodařilo pouze 3 přestupky proti majetku. 

Byla vypátrána 1 osoba v celostátním pátrání, 

nalezeny 2 věci pocházející z trestné činnosti.

Na závěr ještě připomínám e-mailovou adresu, 

na kterou mohou občané zasílat různé podněty, 

poznatky, upozornění aj. - dc.oopklipa@mv.cz, 

služební telefon hlídky zůstává nezměněn - 

723 255 954.

(prap. Jan Hampl, inspektor)

T-KLUB byl vykraden
V noci ze čtvrtka na pátek 24.-25. dubna došlo 

ke vloupání do objektu T- klubu, nízkoprahového 

zařízení pro mládež. Zatím neznámý pachatel 

si z místa činu odnesl dva počítače. Případ je 

vyšetřován Policií ČR.

Shořela chatka
21.dubna v 3:03 hodin jednotky HZS PS 

Varnsdorf, SDHO Krásná Lípa a SDHO Rumburk 

vyjely k požáru zděné chaty 8x8m v Křižíkově 

ulici v Krásné Lípě. Při příjezdu hasičů byl požár 

již velmi silně rozvinut. Jednotky jej lokalizovaly 

ve 3:35. Příčina požáru a škoda je ve vyšetřování.

Nové dodávkové vozidlo 
pro Relax Krásná Lípa

Počátkem dubna převzala Zuzana Fryčová, 

ředitelka Relax Krásná Lípa, p.o. klíčky od nového 

dodávkového vozidla. Automobil značky Citroen 

Berlingo bude sloužit k zajištění provozu Továrny, 

nově dostavěné restaurace Sportbar  a od 

července také Setkávacího centra - kina a celého 

Sportovního areálu Českého Švýcarska.

Investice byla schválena zastupitelstvem 

města a je fi nancována z rozpočtu příspěvkové 

organizace.

Televizní čtvrthodinka 
pro Českosaské 

Švýcarsko
V pondělním vysílání České televize na 

programu ČT 24 neunikl pozorným divákům 

pořad Rendez-vous, do kterého si moderátor, 

známý ekonom doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. 

pozval starostu města Krásná Lípa Zbyňka 

Linharta. Rozhovor je možné sledovat (cca v 

polovině záznamu)na odkazu: http://www.ct24.

cz/vysilani/2008/04/21/208411058060421-

09:10-pred-polednem/

Klienti z Palmovky sázeli 
v městském parku.

Vzrostlý rhododendron zasadili u příležitosti 

Dne Země v městském parku v Krásné Lípě klienti 

Domova se zvláštním režimem, tzv. Palmovky. 

Nová rostlina byla vysazena na místě po původní 

- zcizené vandalem. Město Krásná Lípa děkuje 

všem, kteří přiložili ruku k dílu. 
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Mapka 
turistických 
dopravních 

spojení
České Švýcarsko, o. p. s. připravilo mapku 

turistických spojení autobusem v Českém 

Švýcarsku pro sezónu 2008. Z přehledu je 

patrné, že Dopravní podnik města Děčín ve 

spolupráci s České Švýcarsko, o. p. s. i pro 

letošní rok připravil atraktivní turistickou 

autobusovou linku napříč Českým Švýcarskem. 

Počínaje 1. květnem tak začne jezdit několikrát 

denně spoj mezi Krásnou Lípou a Děčínem 

podél hranice Národního parku ČŠ. Spoj bude 

v provozu do konce září. V květnu, červnu a 

září bude autobus jezdit pouze o víkendech, 

během prázdninových měsíců denně. 

Vydejte se do Saska za kulturou a 
památkami – a se slevami

Česká a německá strana se dohodly v rámci 

spolupráce v Euroregionu Elbe/Labe na vydání 

zajímavého turistického produktu – kulturního 

pasu. Držitel pasu bude moci při návštěvě 

saských muzeí, galerií nebo památek využít 

třetinovou až poloviční slevu na vstupném. 

Zakoupení pasu se jednoznačně vyplatí, ten 

stojí pouhých 30 korun. Kulturní pas je platný 

v Německu s osobními doklady ČR ( pas nebo 

občanský průkaz) a platí do 31. 12. 2008. 

Součástí kulturního pasu je seznam všech 

kulturních zařízení, kde je možné tyto slevy na 

vstupném využít. Například při prohlídce asi 

nejznámější atrakce v Sasku, Galerie starých 

mistrů v Drážďanech, držitel kulturního pasu 

platí pouze poloviční vstupné. 

Provozovatelé německých památek, muzeí 

a galerií se již často přizpůsobili rostoucímu 

počtu turistů z Česka. Někteří z nich proto 

již připravili propagační předměty nejen ve 

světových jazycích, ale i v češtině. Takové 

najdou návštěvníci například v Muzeu 

Karla Maye v Radebeulu u Drážďan. Hojně 

navštěvovaná památka pevnost Königstein, 

která leží nedaleko česko-německé hranice, 

má v češtině dokonce své internetové stránky. 

V Krásné Lípě je kulturní pas možné zakoupit 

na náměstí v Infocentru v Domě Českého 

Švýcarska. 

Českým 
Švýcarskem 

se dá cestovat 
výhodně 

Pro cestování v turisticky zajímavé oblasti 

Českosaského Švýcarska je možné využívat 

výhodnou jednodenní síťovou jízdenku 

REGIONet Labe – Elbe. Jde o produkt 

několika českých subjektů z oblasti dopravy 

a německého dopravního svazu VVO. 

Jízdenka platí na obou stranách hranice, na 

německé straně až po Drážďany a Míšeň. 

Cena pro jednu osobu je 200,- Kč, pro 2-5 

osob pouhých 400,- Kč, za jízdní kolo 90,- Kč. 

Jízdenku lze zakoupit na nádražích, ve vlaku, 

v dispečinku DPmD na aut. nádraží v Děčíně 

a v autobusech linky Děčín-Hřensko-Mezná-

Jetřichovice-Krásná Lípa. Přesný seznam tratí 

naleznete na internetu ČD. 

Tramvají do skal – zážitek v 
Českosaském Švýcarsku

I letos je pro zájemce připravena 

nejoblíbenější a několika cenami ověnčená 

zážitková trasa roku 2007. A tak nejen v 

Alpách, ale i v Českosaském Švýcarsku, 

můžete absolvovat zajištěnou stezku plnou 

adrenalinových překvapení (komíny, strže). 

Po výstupu na skalní hřebeny projdete 

neznámými místy ve skalách s vynikajícími 

výhledy do údolí Labe. A svezete se tramvají 

po trati z roku 1898. 

Termíny pro veřejnost v roce 2008: 3. 

července 2008, 12. července 2008, 23. srpna 

2008.

Cena: 690,- Kč/os., v ceně: vlak 

2x, přívoz 2x, tramvaj, průvodce. 

Program je nabízen organizací České 

Švýcarsko, o. p. s. Podrobnosti vč. přihlášky 

najdete na www.ceskesvycarsko.cz.

Tip na zajímavý 
dárek

Nové DVD pod názvem Fotografi cký 

průvodce Českosaským Švýcarskem 

vydalo České Švýcarsko, obecně prospěšná 

společnost. Na 800 fotografi í, řadu tipů na 

výlety pěší či cykloturistické, interaktivní 

mapku regionu, fi lm „Krajina tajemství“ a 

řadu dalších zajímavostí a bonusů najdete na 

tomto multimediálním nosiči, který byl vydán 

ve spolupráci se Zdeňkem Patzeltem. To vše 

pořídíte za příjemných 299,- Kč v internetovém 

obchůdku nebo v Infocentru v Domě Českého 

Švýcarska na krásnolipském náměstí.
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Město Krásná Lípa prodá 
družstevní byt

Město Krásná Lípa prodá družstevní byt č. 13, který se nachází na malém sídlišti 

v ulici Nemocniční, č. p. 1065/32, Krásná Lípa. Jedná se o byt 3+1 a má 72 m2. 

Bližší informace podá Soňa Tůmová na tel. č. 412 354 839 nebo na tumova@krasnalipa.cz.

Pravidla pro převod členských práv na byt č. 13, I. kategorie 
v objektu Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa

1.  Zájemce podá písemnou žádost v zalepené obálce, která musí obsahovat:
a. jméno, příjmení žadatele
b.  adresu trvalého pobytu žadatele
c.  datum a místo narození žadatele
d.  číslo bytu, o který má zájem
e. konečnou kupní cenu, za kterou chce žadatel koupit členské právo na byt uvedenou číslicí a slovním 
 vyjádřením
f.  státní příslušnost žadatele
g.  datum a podpis žadatele
2. Zájemce při podání žádosti uhradí v pokladně MěÚ Krásná Lípa kauci ve výši 3.000,- Kč.
3.  Zájemce bere výslovně na vědomí tyto podmínky:
a. závazek uhradit poplatek za převod členských práv
b.  kupující se stane členem družstva SBDO Průkopník
c.  minimální kupní cena je 2.000,- Kč/m2 
d. navržená kupní cena je splatná při podpisu dohody o převodu členských práv a povinností
4.  Zájemce podá písemnou  žádost v uzavřené, neprůhledné  obálce označené „ Výběrové řízení 
 – BYT Č. 13 NEMOCNIČNÍ 1065/32 - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 09.06.2008 do 10:00 osobně 
 na podatelně MěÚ Krásná Lípa.
5.  Žádosti, které nebudou obsahovat údaje dle bodu 1. budou automaticky vyřazené.
6.  Pořadí nejvýhodnějších nabídek doporučí komise pro výběrová řízení RM.
7.  RM doporučí ke schválení nejvýhodnější nabídku ZM.
8.  ZM rozhodne o nejvýhodnější nabídce v tajném hlasování.

Tak co – 
trénujete?
4. května bude pěkné počasí! A proto 

neváhejte a připojte se k účastníkům 

9. hvězdicové jízdy cyklistů – amatérů. 

Sraz  je v 10:20 hodin pod lípou na náměstí 

v Krásné Lípě. Pomalou jízdou dojedeme do 

centra Mikulášovic, kde od 13:00 hodin začne 

zábavný program.

(Milan Sudek)

Jednání Rady 
Národního parku 
České Švýcarsko

V březnu se uskutečnilo 10. zasedání Rady 

národního parku České Švýcarsko.  

Rada národního parku je poradním 

orgánem správy NP. Členy rady parku jsou 

zástupci obcí, kraje, odborných pracovišť, 

podnikatelské sféry a neziskových organizací. 

Rada národního parku má v současné době 

32 členů.  

Hlavním bodem programu bylo projednání 

připomínek k návrhu Plánu péče pro území 

národního parku. V rámci jednání byl 

představen ředitelem správy NP Dr. Patzeltem 

také návrh dohody o trvale udržitelném 

turistickém využití Českého Švýcarska, spojený 

s plánem řízení rizik. Tato dohoda má být 

podkladem pro spolupráci Ústeckého kraje, 

místních samospráv, podnikatelů v cestovním 

ruchu, nevládními organizacemi a správami 

chráněných území o trvale udržitelném využití 

přírodního a krajinného dědictví Českého 

Švýcarska tak, aby území bylo zachováno pro 

budoucí generace.

(zdroj www.npcs.cz)

Mladí fyzici přijeli do Krásné Lípy
I za to, že dokáží fyzikálně a navíc v angličtině 

vysvětlit, proč plod javoru při svém pádu na 

zem rotuje, jim patří cena určená pro vítěze 

21. republikového fi nále Turnaje mladých 

fyziků. To se konalo ve dnech 10.-11. dubna 

právě v Krásné Lípě a zúčastnilo se ho šest 

družstev nejnadanějších studentů středních 

škol z celé ČR.

Nejlépe si s náročnými úlohami z fyziky 

poradili studenti Mendlova gymnázia z Opavy, 

jimž vítězství v turnaji vedle hodnotného 

notebooku zajistilo i účast na 21. mezinárodním 

Turnaji mladých fyziků, které se uskuteční ve 

dnech 21.- 28. května v chorvatském Splitu. 

A podle předsedy Českého výboru Turnaje 

mladých fyziků Zdeňka Kluiberta mají velkou 

šanci na úspěch. „Česká republika výsledky 

svých družstev v dosavadní historii této 

prestižní mezinárodní soutěže patří mezi pět 

nejlepších zemí,“ zdůraznil.

Zřejmě nejobtížnější soutěž družstev žáků 

středních škol ve fyzice v Domě Českého 

Švýcarska v Krásné Lípě organizovalo 

rumburské gymnázium, jehož studenti 

se rovněž do fi nálových bojů probojovali. 

Nakonec sice skončili pátí, ale ředitel školy 

Martin Kroutil to považuje za úspěch.

Pochlubte se svými zvířátky
Ve Šluknovském výběžku působí již dva roky 

základní organizace chovatelů koček Českého 

svazu chovatelů. Sdružuje chovatele koček 

čistokrevných i domácích. Tato organizace 

sdružuje i mladé chovatele zabývající se 

chovem jakéhokoliv druhu zvířat a umožňuje 

jim m.j. zúčastnit se každý rok letního či 

zimního chovatelského tábora a  Celostátní 

soutěže chovatelské dovednosti mládeže, 

která má navíc mezinárodní nadstavbu 

s možností reprezentovat naši republiku mezi 

mladými chovateli na Slovensku. Organizace 

je letos pověřena zajištěním  Celostátního 

kola jubilejního 40. ročníku této soutěže, 

které proběhne v měsíci srpnu v Jiřetíně 

pod Jedlovou pod záštitou starosty obce, 

senátora  Josefa Zosera.

Organizace umožňuje svým členům 

aktivně chovat čistokrevné kočky různých 

plemen, zúčastňovat se mezinárodních 

výstav koček v  tuzemsku i v zahraničí a na 

jaře plánuje uskutečnit autobusový zájezd 

na jednu takovou výstavu do Ústí nad 

Labem a to v  neděli 25. května. Protože 

kapacita  autobusu umožňuje účast i dalším 

zájemcům, kteří nejsou našimi členy, dáváme 

touto cestou v předstihu možnost naplánovat 

si zajímavý jarní výlet. V závěru léta či 

počátkem podzimu plánuje naše organizace 

uskutečnit propagační výstavu zvířat. Proto 

oslovujeme touto cestou všechny zájemce, 

především děti a mládež, kteří se chtějí 

pochlubit svými doma chovanými zvířaty 

jakéhokoliv druhu, aby se již nyní přihlásili. 

Podle rozsahu zájmu zabezpečíme prostory 

a zájemce o aktivní účast na výstavě budeme 

včas o podrobnostech informovat. Zájem o 

členství v organizaci, či účast na pořádaných 

akcích, můžete sdělit  elektronickou poštou na 

vlastimil.jura@seznam.cz nebo telefonicky na

číslo 602 682 600.

(Vlastimil Jura, předseda organizace)

POŽADAVEK NA ORGANIZACE 
I DOBROVOLNÍKY

Žádáme organizace, ale i ostatní obyvatele, 
o pomoc při realizaci Pohádkového lesa. 
Potřebujeme vytvořit pohádkové bytosti na 
jednotlivá stanoviště. Zájemci se mohou hlásit 
na městském úřadu u pí. Boženy Koubské.
Za pomoc organizátoři akce děkují.
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Čarování s vůněmi - Domácí příprava 
pleťových aroma-krémů a mastí

Pro všechny milovnice přírodní kosmetiky, 

které se chtějí naučit míchat voňavé pleťové 

krémy a léčivé masti z přírodních surovin 

přesně podle svých aktuálních potřeb, jsme 

připravili odpočinkový víkendový kurz v 

příjemném prostředí opravené staré Továrny 

v Krásné Lípě, která leží u národního parku 

České Švýcarsko na severu Čech.

Kurz je určen pro laické zájemkyně i 

aromaterapeutky. Součástí je sdílení zkušeností 

s propojením aromaterapie, životního stylu, 

duchovních praxí a sebepoznáním.

Termíny: pá 23. – ne 25. května 2008 / 

pá 20.- ne 22. června 2008

Místo: Továrna – Dům volného času, Pražská 

506/6, Krásná Lípa

Cena kurzu: 2500 Kč zahrnuje: stravu 

(z velké části z bio-potravin), suroviny pro 

přípravu krémů, program, skripta, ubytování 

ve dvou a třílůžkových pokojích, případně 

čtyřlůžkových apartmánech, 2x saunu (není 

povinná). Seminář vede: Marie Noe.

Zájemkyně se mohou přihlásit e-mailem: 

maroma@volny.cz nebo zavolat na 777 

944 790.

Dvacetníkový 
mariáš

Tradiční (již devávtý) krásnolipský trojkový 

dvacetníkový  mariášový turnaj se letos 

uskuteční dne 13. září 2008 od 09:00 hodin 

v restauraci „U Kuruce“. Prezentace od 08:30 

hodin, prvních 30 účastníků ( z krásnolipských 

všichni) obdrží jako vždy tradiční likér 

s příležitostní etiketou, na stole 30,-Kč, strop 

10,- Kč. Zápisné 120,- Kč, v ceně je oběd po 

3. kole.  Vzhledem k prostoru bude zapsáno 

nejvýše 36 hráčů. Krásnolipští,  pokud se 

přihlásí předem, mají přednost.

(Případné dotazy na 732516472 

Milan Sudek)

PRAVIDELNÁ PŮLHODINA PRO PODNIKATELE 
V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

Krásnolipské Poradenské centrum pro podnikatele, které provozuje  obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko, pro Vás připravilo cyklus krátkých seminářů k jednotlivým 
dotačním programům, které jsou zaměřeny na rozvoj podnikatelských aktivit. Na seminářích 
budete v krátkosti seznámeni s aktuálním vývojem v oblasti strukturálních fondů a budou 
Vám upřesněny možnosti ucházet se o veřejné prostředky určené na rozvoj podnikání 
v rozličných oblastech.
Semináře se konají každé první pondělí v měsíci od 17:00 do 17:30 hodin  ve velké 
učebně Domu Českého Švýcarska, Křinické nám. 1161/10, 407 46  Krásná Lípa (prosím, 
použijte zadní vchod).  

Pondělí 5. května 2008 od 17.00 hod - dotační titul Program rozvoje venkova
opatření:
I. 1.3. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů
I. 3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
III. 1.3. Podpora cestovního ruchu
Seminář je určen především pro zemědělské podnikatele, výrobce potravin a krmiv, dále pro 
fyzické a právnické osoby, které mají vzdělávání v předmětu činnosti, a také pro nezemědělské 
podnikatele s kratší než dvouletou historií podnikání.
Účast na seminářích je bezplatná. Další seminář proběhne v pondělí 2. června 2008, a 
seznámíme Vás s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a s aktuálními 
dotačními možnostmi pro podnikatele na základě vyhlášených nebo připravovaných výzev.
KONTAKT:   Filip Mágr, manažer podnikatelského centra
       777 819 912, poradenske.centrum@ceskesvycarsko.cz

Louky Českosaského Švýcarska - Luční soutěž
Spolek péče o krajinu Saského Švýcarska 

a Východního Krušnohoří a REGIOcentrum, 

o.p.s. ve spolupráci se Správami CHKO 

Labské pískovce, NP České a Saské 

Švýcarsko a Informačním střediskem 

Národního parku Saské Švýcarsko v 

letošním roce společně vypisují již 4. ročník 

soutěže, v jejímž rámci budou ohodnoceny 

přírodě blízké - ekologické způsoby 

obhospodařování luk. Soutěž chce upozornit 

na hodnotu pestrých, druhově bohatých luk, 

jimž je věnována náležitá péče, tedy biotopů, 

které tvoří důležitou krajinnou součást našeho 

regionu.

Louky patří k nejcennějším, ale zároveň 

také nejohroženějším součástem krajiny 

Českosaského Švýcarska. Druhově 

bohatší louky jsou zpravidla extenzivně 

obhospodařovány a vyznačují se vysokým 

podílem kvetoucích rostlin a dalších druhů 

bezobratlých (motýli apod.).

Soutěž dává hospodářům (těm, kdo péči 

provádějí) možnost své nejlepší  louky 

prezentovat, pochlubit se svou dlouhodobou 

prací a získat odpovídající ohodnocení. Tím 

je i široké veřejnosti připomenut význam 

provádění péče o  louky. V centru zájmu 

tak má opět stanout hodnota  vhodného 

obhospodařování, které zachová druhové 

bohatství naší krajiny a přírody. 

Soutěž bude zakončena v neděli, 21. září 

2008 slavnostním vyhlášením vítězů a 

předáním cen na Luční slavnosti u obce 

Ebenheit pod Liliensteinem.

Kdo se může zúčastnit?

Všichni soukromí uživatelé a zemědělské 

podniky všech forem vlastnictví provozující 

předmětnou péči jako hlavní nebo vedlejší 

činnost. Ze soutěže jsou vyloučena všechna 

zařízení ochrany přírody a péče o krajinu. 

Ohodnoceni budou pouze konkrétní uživatelé, 

kteří provádějí hospodářská opatření na 

loukách.

Jaké plochy lze do soutěže přihlásit?

Všechny louky a pastviny Českosaského 

Švýcarska (v ČR území CHKO Labské pískovce, 

NP České Švýcarsko a část Šluknovského 

výběžku – území severovýchodně od silnic 

spojujících Kyjov - Krásnou Lípu - Rybniště - 

Varnsdorf )

Co je hodnoceno?

Hodnocen je stav a vývoj plochy (druhové 

bohatství a pestrost, typické druhy, obsah 

živin) a způsob obhospodařování plochy.

Kdo hodnotí?

Porota složená z odborníků z oblastí: 

botanika, správa CHKO/NP, ekologické 

zemědělství, kultura.

Kdy je prováděno hodnocení?

Zhruba v polovině června, plochy v té době 

ještě nesmějí být posečeny.

Jaké ceny lze získat?

1. cena: 150 €

2. cena: 100 €

3. cena: 50 €

Co je třeba udělat?

Do konce června nechat soutěžní plochu 

neposečenou, přihlásit se a vyčkat telefonátu 

poroty, která svůj příchod ohlásí předem.

Kdy, jak a kde se přihlásit?

Přihlášku zašlete poštou, faxem, e-mailem 

nebo zavolejte do 9. května 2008 na:

REGIOcentrum, o.p.s., Informační středisko 

NP ČŠ – Saula, Dolní Chřibská 284, 407 44 

Dolní Chřibská, tel./fax: + 420 412 384 031, 

e-mail: infokancelar@centrum.cz

Dopis, fax či e-mail označte heslem: “Luční 

soutěž 2008“

Nepotřebujete žádný zvláštní formulář, 

postačí uvést:jméno soutěžící/-ho nebo 

název podniku - včetně adresy a tel. čísla 

(důležité pro možnost sjednání času setkání 

s porotou!)

Pokud účastník nemůže být v den hodnocení 

přítomen, zašlete i údaj o ploše (číslo parcely, 

katastrální území a zákres do katastrální mapy 

nebo do základní mapy 1:10 000)
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POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY

Za kouřem upálených čarodějnic. Klub českých 
turistů ve čtvrtek 1. května pořádá desátý ročník 
pochodu Za kouřem upálených čarodějnic. Tajný 
výlet je dlouhý 15 km. Více informací Vám k němu 
poskytne p. Seidl a p. Hanousek, nebo je najdete na 
www. kct-krasnalipa.cz
Pietní akt na městském hřbitově. Město Krásná 
Lípa, ve spolupráci se sborem pro občanské 
záležitosti, připravilo u příležitosti 63. výročí 
ukončení 2. světové války vzpomínkový pietní 
akt. Krátký program, který připraví pěvecký sbor 
Lipka spojený s položením květin se uskuteční na 
městském hřbitově v Krásné Lípě v úterý 6. května 
2008 od 16,00 hodin. 
Pozvánka na besedu s choreografem 
ND Vlastimilem Harapesem. Beseda pro 
veřejnost se bude konat v pondělí 5.5.2008 
od 17.00 hodin v Domě kultury Rumburk v rámci 
celoročního cyklu „Křeslo pro hosta“.
Výtvarná soutěž. Agentura rozvoje Tolštejnského 
panství pořádá 4. ročník výtvarné soutěže Vildovo 
lízátko na téma Vodník z Lesního mlýna. Nejlepší díla 
budou vystavena na hradě Tolštejn při Tolštejnských 
slavnostech, kde bude rovněž vyhlášen vítěz 
soutěže. Hodnocení bude ve třech kategoriích: 
předškolní, 1.-4. třída a 5.-9. třída. Tvořit můžete 
všemi způsoby do 31. května. Svá díla odevzdávejte 
na IC v Jiřetíně pod Jedlovou.

Nenechte si ujít!
V pondělí 12. května od 17:00 hodin se 

v Továrně uskuteční zajímavá beseda o životě 

ve Spojených státech. Vyprávět nám bude 

náš bývalý občan pan Miroslav Koliáš, žijící 

v současné době ve slunné Kalifornii.

Šikovné ručičky 
z mateřských škol

Děti z obou mateřských škol v krásné 

Lípě zvou všechny spoluobčany na II. ročník 

výtvarné výstavy, kterou pořádají ve dnech 

13. a 14. května 2008 v Základní škole Krásná 

Lípa od 10,00 do 15,00 hod.

Dozvuky bitvy u Kolína 
roku 1757 v severních 

Čechách
České Švýcarsko o.p.s. si Vás dovoluje 

pozvat  do galerie Továrna v Krásné Lípě, kde 

můžete  ve dnech 1. 5. – 22. 5. 2008  navštívit  

zajímavou výstavu. Jedná se o putovní výstavu 

Občanského sdružení Studený a Lipnice 

k výročí 250 let prusko-rakouské bitvy pod 

Studencem na českokamenicku. Za sedmileté 

války (1756-1763), v době panování Marie 

Terezie, došlo v červenci roku 1757 u Studence 

ke krvavému vojenskému střetnutí. V létě roku 

2007 pak byla na planinách pod Studencem 

uskutečněna rekonstrukce bitvy za hojné 

divácké účasti. Výstava představuje podrobně 

nejen historická fakta a průběh bitvy, ale i 

řadu zajímavých fotografi í dokumentujících 

rekonstrukci této bitvy. 

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko  

a Občanské sdružení Studený a Lipnice  

Vás zvou na výstavu 

DOZVUKY BITVY U KOLÍNA  

ROKU 1757 V SEVERNÍCH ČECHÁCH 

Putovní výstava Občanského sdružení Studený a Lipnice  

 k výročí 250 let prusko-rakouské bitvy pod Studencem  

na Českokamenicku 

v galerii Továrna 

1. 5. — 22. 5. 2008 

Galerie Továrna 
Dům volného času Továrna 

Pražská 506/6,  Krásná Lípa 

Otevírací doba: 
Po - Pá  11:00 – 18:00  

       So  12:00 - 18:00 

       Ne  13:00 - 18:00  

Informace: 
412 383 000 

www.ceskesvycarsko.cz/ops/
galerie-tovarna/ 

Provoz galerie 
finančně podporuje město  

Krásná Lípa  

             Program kina Krásná Lípa na m síc KV TEN 2008
pond lí 5. 5.
od 18.oo hod NEJKRÁSN JŠÍ HÁDANKA

Dosp lí 60,- K

Mládež  40,- K

 Nejnov jší film krále eských pohádek Zde ka Trošky vypraví p íb h ven-
kovského chasníka a sedlákovy dcery. 98 min. Ml. p ístupno

pond lí 12. 5.
od 18.oo hod 3:10 VLAK DO YUMY Vstupné 60,- K

Russel Crowe versus Christian Bale v remaku klasického westernu. 123 min.
Ml.p ístupno od 12ti let. Titulky.

st eda 14. 5.
od 18.oo hod KRONIKA RODU SPIDERWICK

Dosp lí 60,- K

Mládež  40,- K

T i sourozenci se v rodinné fantasy st hují do odlehlého sídla. eká je tam
víc než jen plíse  na st nách. 96 min. Ml. p ístupno. eská verze.

pond lí 19. 5.
od 18.oo hod JUMPER Vstupné 60,- K

Dobrodružný sci-fi thriller, jehož protagonistou je mladík
 nadaný schopností teleportace. 89 min. Ml.p ístupno. Titulky

st eda 21. 5.
od 18.oo hod O RODI ÍCH A D TECH

Dosp lí 60,- K

Mládež  40,- K

O jedné rodinné procházce a o citlivých v cech nejen mezi otci a syny
 112 min. Ml. p ístupno.

PROGRAM DOMU KULTURY 
V RUMBURKU NA KVĚTEN 2008

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

pondělí 5.5.17.00 hod. VLASTIMIL HARAPES 
Pořad z cyklu: „Křeslo pro hosta“. Tentokrát s 
choreografem Národního divadla na téma: „Taneční 
umění“.Divadelní sál DK. Vstupné 50/70,- Kč. (Mimo 
předplatné 2008).
úterý 6.5.16.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY
RNDr. Mária Kropáčková - prodejní výstava. Relaxační 
- ezoterické - rehabilitační předměty (keramika, 
olejíčky,polštáře, aj.). Výstava potrvá do 25.5.2008. 
Vstupné dobrovolné.
pondělí 12.5.17.00 hod. SPORTOVEC ROKU 2007
Vyhlášení výsledků ankety o nejúspěšnějšího sportovce 
města Rumburk. Vystoupí žákyně ZŠ U Nemocnice 
se svým aerobickým cvičením. Na závěr slosování 
anketních lístků. Pořádá Město Rumburk. Velký sál DK.
úterý 13.5.19.00 hod. „RYCHLÉ ŠÍPY“
DIVADLO A.DVOŘÁKA Příbram. (Proslulá komedie na 
komiks F .Foglara).Velký sál DK. Hrají: V.Senič, B.Pecka. 
Vstupné 150/200,- Kč. (Mimo předplatné 2008). 

PROGRAM KINA „STŘELICE“ 
V RUMBURKU

čtvrtek 8.5.19.00 hod. TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Oskarový fi lm. Nad Texasem se stahují mračna a země 
brzy zrudne krví… (thriller)- USA, titulky, 123 minut, 
mládeži přístupno od 15 let, vstupné 65,- Kč
neděle 11.5.15.00 hod. CIRKUS HURVÍNEK
Dětské pásmo pohádek pro nejmenší.(pohádka)- ČR, 
65 minut, mládeži přístupno, vstupné 25,- Kč
čtvrtek 15.5.19.00 hod. JUMPER
Opravdu povedený sci-fi  thriller, kterému nechybí nic. 
(thriller)- USA, titulky, 89 minut, mládeži přístupno, 
vstupné 70,- Kč

Hlavní kulturní, sportovní a společenské akce roku 
v květnu 2008 v Krásné Lípě

Datum: od 08.05.2008 do 10.05.2008
Název: Zájezd „Za 13. pramenem“ Karlovy Vary
Popis: turistický výlet
Pořadatel: KČT 

Datum: 08.05.2008 
Název: Bleskový turnaj „Pohár osvobození“
Popis: (kulturní dům)
Pořadatel: TJ šachy 

Datum: od 09.05.2008 do 11.05.2008
Název: Autobusový zájezd do polského Gubinu
Popis: turistický výlet
Pořadatel: KČT 

Datum: 10.05.2008
Název: Volejbalový „Pohár osvobození“ - muži
Popis: sportovní areál ČS
Pořadatel: TJ volejbal 

Datum: 11.05.2008
Název: Den Matek

Popis: (kulturní dům)
Pořadatel: Město 

Datum: od 16.05.2008 do 18.05.2008
Název: Indiánská stezka
Popis: dětské soutěže
Pořadatel: ČSOP Tilia 

Datum: 17.05.2008
Název: XVI Festival DPS
Popis: festival dětských pěveckých sborů
Pořadatel: ZŠ Krásná Lípa 

Datum: 17.05.2008  
Název: Severní stopou
Popis: turistický výlet
Pořadatel: KČT 

Datum:  17.05.2008  
Název: „Zlatá udice“
Popis: rybářská soutěž pro mládež
Pořadatel: Český rybářský svaz
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Krásnolipští 
senioři hráli 

mariáš
Štych, zabít, namazat, sedma, fl ek a mnoho 

dalších výrazů se v úterním podvečeru neslo 

Komunitním centrem v Krásné Lípě. Právě 

zde se totiž konal zřejmě historicky první 

krásnolipský kurz mariáše. Zájemce do tajů 

této hry, která má na Šluknovsku i několik 

Mariášových králů, trpělivě zasvěcoval 

dlouholetý hráč mariáše a organizátor 

mariášových turnajů Milan Sudek. Ten také 

přítomným zatím nemariášníkům vysvětlil, 

že mariáš může být lízaný, volený, licitovaný 

nebo křížový, že v mariáši vítězí ten, kdo má 

v balíku nejvíce desítek a es a hlavně, že výraz 

mariáš pochází z francouzštiny a jde vlastně 

o svatbu či spojení dámy a krále. Mariášový 

kurz připravilo Komunitní centrum Českého 

Švýcarska v rámci projektu Nejaktivnější 

senioři, který se daří realizovat díky podpoře 

Nadace České spořitelny a Open Society fund 

Praha. 

Sbírka pro 
Katku ukončena
Sbírku pro Katku připravilo Komu-

nitní centrun ČŠ v Krásné Lípě. 

Díky této aktivitě, ochotě občanů, dětem z 

dětského domova v Krásné Lípě a také hudeb-

ní skupiny Kryštof, která na sbírku přispěla, se 

podařilo vybrat celkem 30 994,- Kč a Katka si 

již užívá svá nová naslouchátka. 
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Jaro v mateřských školách
Letošní jarní počasí nás opět inspirovalo 
k polodennímu výletu na ovčí farmu manželů 
Dastychových. Prohlédli jsme si nově narozená 
jehňátka, která jsme si s velkou radostí 
pohladili. Pan Dastych každého povozil na 
koníčkovi, který jako odměnu a poděkování 
dostal  tvrdé pečivo a mrkvičku. Pro nás, děti, 
připravila paní Pešková na TZ Buk dobrý teplý 
čaj. Cesta na farmu a zpět do mateřských škol, 
pro nás, zvyklé chodit na delší procházky, byla 
hračkou. Další akce jsme volili v mateřských 
školách.
I. a II. mateřská škola v Krásné Lípě děkují 
všem příslušníkům Policie ČR pod vedením 
praporčíků Hampla a Nováčkové, kteří 
ochotně přijali pozvání a navštívili dne 
10.4.2008 MŠ Masarykova s velmi pestrým a 
zajímavých programem pro děti i  učitelky. 
Děti se zaujetím a zvědavostí shlédly výcvik 
služebních psů, reakci na povely psovodů, 
poslušnost, zadržení pachatele, seznámily se 
s vybavením policistů a služebních aut. Naši 

malí předškoláčci i učitelky byli nadšení, proto 
děkujeme a těšíme se na další možné formy 
spolupráce a zajímavě poučná setkání.
Dále jsme v mateřských školách přivítali paní 
Heeneovou, dětskou zdravotní sestru, která 
nám vyprávěla o své práci a připomněla nám, 
jak máme pečovat o své zdraví. Největším 
zážitkem pro všechny bylo obvázání oděrek, 
které děti na sobě během chvilky našly. 
Upozornila na nebezpečí ohně  a s ním 
spojených popálenin. 
Na dubnová setkání jsme navázali dlouholetou 
spoluprací se členy Dobrovolného hasičského 
sboru v Krásné Lípě. Naše pozvání přijali pan 
Heene a pan Martínek, kteří příblížili dětem 
hasičskou techniku a všechny nás pozvali na 
oslavu Dne dětí, kterou pro nás připravují na 
30. května.
Pomoci všech si nesmírně vážíme a děkujeme 
za ochotu najít si čas pro nás malé a zpestřit 
nám chvilky strávené v MŠ.

(Děti a učitelky z mateřských škol)

Svátek Země oslavili úklidem
Složit téměř celé auto a naplnit prakticky 

jeden kontejner plenkami se podařilo při 

víkendovém úklidu v Krásné Lípě. Do likvidace 

černé skládky v areálu bývalého koupaliště 

v Krásné Lípě se ochránci přírody z Krásné Lípy, 

za vydatné spolupráce místních technických 

služeb a radnice, připojili k celosvětové akci 

Clean Up the World – Ukliďme svět. Kromě 

toho byla akce i jakýmsi dárkem Zemi, která 

22. dubna slaví svůj svátek.

Již tradičně se jarního úklidu účastnili 

především malí Brontíci z Ústí nad Labem 

a několik dobrovolníků z Krásné Lípy, kteří 

během jednoho dopoledne naplnili osm a 

půl kubíkový kontejner a valník u traktoru 

nejrůznějším odpadem, počínaje tradičními 

PET lahvemi, sklem, pneumatikami, 

starými hadry, plenkami a automobilovými 

součástkami konče.

Kuličky si 
zahráli v blátě

Skoro v bahně a se zkřehlými prsty si zahráli 
kuličky všichni ti, kteří přišli na První jarní 
kuličkyjádu na Terénní základnu Buk v Krásné 
Lípě. I přes velmi nepříznivé podmínky ale 
mezi hráči panovala dobrá nálada a všichni, 
velcí i malí, kteří se turnaje zúčastnili, si 
cvrnkání kuliček opravdu užívali. Jelikož ale 
hře v kuličky spíše svědčí slunečné počasí 
organizátoři turnaje připravují další, v pořadí 
již třetí cvrnkání, které se uskuteční v neděli 
20. května a věří, že tentokrát jim počasí bude 
už opravdu přát.
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Předtaneční a společenská výchova 
pro žáky 9. ročníku

Od začátku února do půlky dubna se naši „nejstarší“ účastnili předtaneční a společenské výchovy pro žáky 9. ročníku. Poctivě se scházeli každé 
úterý v podvečer a pilně tančili a učili se společenskému chování. Taneční kurzy proběhly pod vedením lektorů Ing. Jaroslava a Marcely Širokých. 
Bylo vidět, že ve svém oboru nejsou žádnými nováčky. Každou lekci měli pečlivě připravenou, věnovali se opravdu všem a pokud měli výhrady, 
uměli si své svěřence „srovnat“. Za jejich čas, energii a úsilí jim velmi děkujeme. Velké poděkování patří i panu Petru Hořeňovskému, který nám celý 
závěrečný věneček profesionálně a bezplatně nafotil.

(lh)

 „Naše první taneční hodina se konala 5. 
února 2008 v kulturním domě v Krásné Lípě.  
Probíhaly na ni samozřejmě velké přípravy: 
Odložili jsme rifl e plné záplat a děr, vytahaná 
trika a mikiny, navlékli jsme si společenské 
šaty, kluci se objevili ve slušivých  oblecích, 
dívky  zas nalíčené a „šup“ na to, rovnýma 
nohama do víru společenského života.
 Čekající davy v předsálí byly úžasné, všem 
to moc slušelo, všichni byli nádherní, úplně k 
nepoznání. Po chvíli přijeli manželé Širokých, 
naši taneční učitelé, a lekce začala. 

A jak kurz hodnotí sami žáci? Naše první taneční
 Nejdřív jsme si řekli něco málo o společnosti, 
o správném chování, ani jsme moc netančili, 
jen pár základních kroků. A tak jsme se těšili 
na další lekce. 
 To už nám strnul úsměv na tváři. Na řadu 
přišla polka, valčík, chacha, jive....Všem nám 
to připadalo jako zlý sen, krok sem, krok tam, 
otočka, prostě zmatek nad zmatek. Ale nedali 
jsem se, a nakonec to dopadlo celkem dobře 
- až na ty pošlapané a bolavé nohy.
 Už jsme mohli mluvit o tancování a ne jen o 
přemísťování parketem.

 Celý kurz se nám moc líbil a za tu námahu 
máme  dobrý pocit, že nás manželé Širokých 
naučili dost základních tanců. Udělali s námi 
opravdu velký kus práce a za to moc a moc 
DĚKUJEME.“   

(Nikola Moravcová a žáci 9. tříd)

 „Celý večer začal únavným a nudným 
nácvikem nástupu, který jsme měli předvést 
ihned po zahájení věnečku. Po téměř 
hodinovém nácviku byla půlhodinová pauza 
před začátkem celé akce. Pomalu se začala 
místa u stolů plnit a lidí přibývalo. V 19:00 
se pan a paní Širocí chopili slavnostního 
zahájení a po menším úvodu jsme předvedli 
náš nádherně secvičený nástup publiku, které 
z něho bylo chvilku mimo. Dále po nástupu 
následovala pánská volenka mezi žáky. Tyto 
volenky byly celkově čtyři, z toho dvakrát byla 
pánská a dámská. V každé ze čtyř volenek 
byly ukryté 3 tance, které jsme se učili během 
taneční výchovy. Po odtancování všech 
dvanáct tanců byla na řadě dvacetiminutová 
pauza. Poté následovala garde volenka. Jako 
překvapení pro všechny žáky i návštěvníky si 
Širocí pozvali breakdancovou skupinu. Jejich 
vystoupení se líbilo všem. Po vystoupení 
proběhlo taneční závodění v podobě 
jablíčkové soutěže, tanec s jablkem mezi čely 
tanečníků, židličkové soutěže s názvem strong 
man - tanec s dámou v náručí. Již zbývala 
pouze volná zábava a tak se parket hemžil 
lidmi ostošest. Někteří starší dali přednost 
skleničce červeného, ale těch nebylo moc. 
Celý večer proběhl bezproblémově a každý 
si odtamtud vzal minimálně jednu krásnou 
vzpomínku.“
           (Štěpán Hořeňovský☺)

 „Taneční bylo moc fajn, líbilo se mi. Věneček 
byl nejlepší. Strašně moc se mi to líbilo, brala
bych to ještě jednou. Ale ty nohy mě strašně 
bolí. Ale je škoda, že to bylo tak krátký“.

Veronika Hošková:

 „Tyjo, tak to bylo moc hustý....Na to, jak 
jsem se tam vůbec netěšila, tak to nakonec 
bylo ok...fakt super moc se mi to líbilo. Akorát 
jsem myslela, že nedojdu domů, jak mě bolely 
nohy. Jen jsem přišla a šla jsem spát-takhle 
rychle jsem snad ještě neusla.“
                      (Andrea Lehoczká) 

Závěrečný věneček
„Já jsem dead, bolí mě úplně všechno, ale byl 

to mazec největší.“
(Filip Matějka)

 „Taneční se mi moc líbilo a skláním 
manželům Širokým obrovskou poklonu za to, 
jak s námi pohnuli ve společnosti. Děkujeme.“

(Nikola Moravcová)

„Taneční se mi moc líbilo, občas byly pro nás 
kurzy těžké, ale na závěrečném tančení, jsme 
všichni viděli, že to za to určitě stálo, a že 
manželé Širocí udělali velký kus práce. Myslím 
si, že budoucí deváté třídy by vůbec neměly 
váhat, a že takovou příležitost, jen tak 
nedostanou.“

(Petra Hodboďová)

Poděkování paní 
Ivetě Kosinové

Naše poděkování patří nejen manželům 
Širokým, ale také paní Ivetě Kosinové, která 
většinu z našich slečen bezplatně učesala a 
jedné dokonce obarvila vlasy. Všichni diváci se 
mohli přesvědčit, že nešlo o učesání ledajaké, 
ale o profesionální společenské účesy, které 
by nám leckterá hvězda mohla závidět. Velmi 
nám tím pomohla a všechny jsme se pak cítily 
krásné. Děkujeme.
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Bedmington
Po neustále se zvyšujícím zájmu o tento 

sport je tu pro všechny příznivce dobrá zpráva 

- v tělocvičně v Krásné Lípě si ho můžete 

zahrát. Pálky i košíky je možné si zapůjčit, 

hřiště je viditelně vyznačeno. Zarezervujte si 

hodiny on-line na www.krasnalipa.cz nebo na 

tel. 608 522 871 a přijďte si zahrát!

Tenisový turnaj
Tenisový turnaj smíšených dvojic o pohár 

Mozkových lázní Doubice, se uskuteční 5. 7. 

2008 v 9:00 hodin na dvorcích sport. areálu 

v Krásné Lípě. Úroveň? Plácání + šmrdlání.

Přihlášky: Jirka - 603 525 619

Turnaj smíšených 
družstev

Turnaj smíšených družstev (4+2) ve volejbalu 

o pohár Mozkových lázní Doubice, proběhne 

31. 5. 2008 v 9.00 hodin na dvorcích sport. 

areálu v Krásné Lípě. Úroveň? Šmrdlání a plácání

Přihlášky: Jirka - 603 525 619

MLADÍ 
ZÁPASNÍCI 

BYLI V LIBERCI 
DRUZÍ

 V sobotu 5. dubna se v Liberci konalo 

otevřené mistrovství Libereckého kraje 

v zápase řeckořímském. Mistrovství bylo 

určeno pro mladší a starší přípravku (roč. 1999-

2000 a roč. 1997-1998) a mladší žáky, kteří to 

měli jako postupovou soutěž na mistrovství 

České republiky. 

Z krásnolipských zápasnických nadějí kralovali 

chlapci z mladší přípravky. Marek Virgler 

v hmotnosti do 23 kg byl opravdu suverénní. 

Přesto, že byl teprve na druhých závodech, tak 

si počínal bez naprostého respektu a všechny 

své soupeře porazil před limitem na lopatky. 

Totéž platí i o Františku Čapkovi. Frantík již 

patří mezi zkušenější zápasníky a u řady z nich 

vzbuzuje svými výkony respekt. V hmotnosti 

do 26 kg nenalezl přemožitele a všechna svá 

utkání vyhrál. Další chlapci z mladší přípravky 

taktéž nevyšli naprázdno.

21 kg bronzová medaile        Svoboda Jan

26 kg stříbrná medaile             Kubáň Jan

48 kg stříbrná medaile           Kristl Jakub

Starší přípravka:

Jako bomba zapůsobilo umístění naší Barbory 

Kučerové. Startovala mezi chlapci a o to více 

pak úspěšně porazila na body i vítěze této 

hmotnostní kategorie. Na pomocné body 

skončila ale až druhá. Barbora je skutečnou 

nadějí. Tréninky s chlapci jí skutečně prospívají. 

Pokud vydrží, tak o ni brzy uslyšíme. Další 

závodníci, kteří skončili na medailových 

místech:

 

28 kg bronzová medaile     Svoboda Pavel

33 kg bronzová medaile Nezbeda Roman

51 kg bronzová medaile   Danko Miroslav

Jediní dva závodníci, kteří nedosáhli na 

medailové umístění, jsou Zdeněk Urban - 

skončil na 4. místě a Petr Halama, který skončil 

na 5. místě. Zdeňka za předvedené výkony 

lze ovšem pochválit. U Petra bylo umístění 

určitým zklamáním. V trénincích patří mezi 

nejlepší a má rozhodně na více než předvedl.

Další turnaje, které čekají na naše chlapce 

a naději Barborku, jsou započítávány do 

celorepublikového hodnocení oddílu. 

11. května   Nejdek    Nejdecký pohár

24. května   Kladno  největší mezinárodní 

turnaj v ČR – Lidická růže

31. května  Kam. Šenov Velká cena 

Kamenického Šenova

14. června   Böhlen NSR   Mezinárodní turnaj 

– zvláštní pozvání 
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USNESENÍ
z 31. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 10.04.2008  

I. Hlavní program

Závěry z 9. zasedání ZM
Usnesení RM č. 31 - 01
RM projednala průběh a výsledky 9. zasedání ZM a 
ukládá:
a) Pavlu Bartoňovi zajistit:
- úpravu povrchu cesty k hradu
Krásný Buk, v termínu do 30.04.2008,
- umístění výlepové plochy v Krásném Buku, v 
termínu do 30.06.2008.
b) Zuzaně Fryčové zajistit provoz
Sportbaru za těchto podmínek:
- pracovní poměry pracovníků uzavřít na dobu 
určitou max. do 31.12.2008, v termínu do 
01.08.2008,
- zpracovat návrh na přímé mzdové zainteresování 
pracovníků na realizovaných tržbách,
- předkládat RM rozbor hospodaření Sportbaru 
vč. zásob, denních tržeb a příspěvků v měsíčních 
intervalech.
c) Haně Volfové předložit:
- návrh fi nancování a obsahovou náplň 
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa,
- zprávu o konkrétních neuznatelných výdajích a 
výdajích za vyúčtování ukončení projektu KCČŠ.
d) Dagmar Mrázové zajistit schválení příslušné 
smlouvy na provedení externího auditu příspěvkové 
organizace Relax Krásná Lípa.
e) Janě Gálové navrhnout úpravu jednacího řádu 
ZM, v termínu do 10.05.2008.
f ) Soně Tůmové zajistit, aby prodeje nemovitostí - 
objektů byly projednány v cenové skupině vč. řešení 
prodeje souvisejících pozemků a dalších náležitostí, 
vždy v termínu nejdříve 14 dní před projednáváním 
v ZM.
g) Soně Tůmové navrhnout řešení textu smlouvy 
o prodeji objektu Bertholdu Vorlíčkovi a ošetřit v 
kupní smlouvě stávající garáž.
h) Jaroslavu Stiborovi vytypovat místo na umístění 
skříňky KSČM, v termínu do 15.05.2008.

Zateplení budovy ZŠ
Usnesení RM č. 31 - 02
RM bere na vědomí zpracování realizační projektové 
dokumentace, propočtu nákladů, zadávací 
dokumentace, konceptu návrhu SOD a dalších 
podkladů, týkajících se akce Základní škola v Krásné 
Lípě, stavební úpravy 1. etapa - zateplení objektu 
a úspory energií, a schvaluje vypsání příslušného 
výběrového řízení. RM schvaluje výběrovou komisi 
na tuto akci. RM dále projednala problematiku 
rozpočtu stavby, systém vyškrtávání neuznatelných 
výdajů ze strany poskytovatele dotace a okruh 
problémů k dalšímu dořešení. RM ukládá vedoucímu 
odboru výstavby navrhnout náměty dalších úprav a 
změn v řešení.

II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 31 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 311/4 o výměře 832 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 314/2 o výměře 1087 m2, k. ú. Vlčí Hora; p. p. 
č. 2957 část o výměře cca 33 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2751/5 o výměře 1938 m2, k. ú. Krásná Lípa

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 31 - 04
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 
1093/3, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu 
Hubertu a Marcele Suchánkovým, Krásná Lípa, 
Tyršova 1107/2.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 31 - 05
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1093/3 o výměře 
1635 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Hubertu Suchánkovi, Krásná Lípa, Tyršova 1107/2 za 
podmínky úhrady dluhu vůči městu.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 31 - 06
RM schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků mezi 
městem Krásná Lípa a Povodí Ohře, s. p., Chomutov 

dle předloženého návrhu.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 31 - 07
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
st. p. č. 602/2 o výměře 76 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2236/2 o výměře 647 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2236/1 o výměře 50 m2, k. ú. Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 31 - 08
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Nemocniční 
952/18, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Darina Beránková, Mánesova 293/6, Krásná Lípa
2. Šárka Srbová, Studánecká 564/16, Krásná Lípa
3. Klára Šelmeková, Nerudova 603/6, Krásná Lípa
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady.

Byty
Usnesení RM č. 31 - 09
RM schvaluje pronájem bytu č. 7, Studánecká 
564/16, Krásná Lípa Petru Balážovi, Studánecká 
564/16, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si 
nájemce provede na vlastní náklady.

Byty
Usnesení RM č. 31 - 10
RM schvaluje pronájem bytu č. 21, Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa Miroslavu Šedivému, Nerudova 
53/7, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady.

Nebytové prostory
Usnesení RM č. 31 - 11
RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových 
prostor č. 2004/22/17 - 171 a dohodu o poskytnutí 
dotace č. 2006/45/19 - 279 uzavřených mezi 
městem Krásná Lípa a České Švýcarsko o. p. s. dle 
přiloženého návrhu.

III. Různé
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 31 - 12
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 
2006/22/27 - 48 uzavřené s Železářství Semelka 
s. r. o., Pražská 307/8, Krásná Lípa na nebytové 
prostory v objektu Pražská 960/24 (Kulturní dům) k 
30.06.2008. 

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 31 - 13
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- st. p. č. 969/1, o výměře 1 465 m2, k. ú. Krásná Lípa
- p. p. č. 1168/1, o výměře 4360 m2, k. ú. Krásná 
Lípa.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 31 - 14
RM schvaluje opravu administrativní chyby v 
usnesení RM č. 29-04 ze dne 3. 3. 2008 - správné 
číslo pozemku je 168/2, k. ú. Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 31 - 15
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.3, 
Křinické nám. 16/14, Krásná Lípa s Věrou Polákovou, 
bytem Křinické nám. 14/16, Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM č. 31 - 16
RM schvaluje vrácení kauce za byt č. 25, Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa ve výši 5 000 Kč Zuzaně Vařilové, 
Černokostelecká 37, Praha 10.

Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 31 - 17
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 
2006/24/29Q-007, mezi městem Krásná Lípa a 
FB Automobil, Varnsdorf o prodloužení nájemní 
smlouvy dopravního prostředku.

Dohoda o partnerství
Usnesení RM č. 31 - 18
RM schvaluje dohodu o partnerství na projektu 

Krásná Lípa - náš bezpečný domov, mezi městem 
Krásná Lípa a Ústavem pro ekopolitiku, o. p. s., dle 
předloženého návrhu.

Rozdělení dotací organizacím
Usnesení RM č. 31 - 19
RM schvaluje rozdělení dotací organizacím dle 
předloženého návrhu.

Technická výpomoc - doprava zeminy
Usnesení RM č. 31 - 20
RM schvaluje technickou výpomoc, na zajištění 
dopravy zeminy pro vybudování zahrady léčivých 
rostlin v rozsahu max. 10 valníků, občanskému 
sdružení Nobilis Tilia, s. r. o., Zahrady 35.

Technická výpomoc
Usnesení RM č. 31 - 21
RM schvaluje technickou výpomoc organizacím při 
pořádaných akcích, dle předloženého návrhu. 

Pravidla Czech Point
Usnesení RM č. 31 - 22
RM schvaluje změnu pravidel pro vydávání výpisů 
ze systému Czech Point, dle předloženého návrhu.

Přehled oprav, rekonstrukcí a investic
Usnesení RM č. 31 - 23
RM bere na vědomí přehled oprav, rekonstrukcí a 
investic provedených v roce 2007 a schvaluje opravy, 
rekonstrukce a investice pro objekty v majetku 
města na rok 2008 dle předloženého návrhu.

Provozní řád sportovišť
Usnesení RM č. 31 - 24
RM schvaluje změnu provozního řádu sportovišť, 
dle předloženého návrhu.

Vybavení bufetu
Usnesení RM č. 31 - 25
RM opakovaně projednala konkretizaci nákupu 
vybavení bufetu ve Sportovním areálu ČŠ v souladu 
s usnesením ZM č. 8-03/2008 o schválení příspěvku 
pro Relax Krásná Lípa, p. o. ve výši 200 000 Kč a 
schvaluje nákup, dle přílohy.

IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- dopis z MŽP ve věci Environmentální rekonstrukce 
kotelny,
- žádost o souhlas města se zbudováním zdroje 
elektrické energie od fi rmy KOMAXO, s. r. o., Kolín a 
následná odpověď MěÚ,
- výpis z obchodního rejstříku - COLOR-TEX, s. r. o., 
Trmice - exekuce prodejem podniku,
- nabídka na spolupráci od fi rmy Czech Coal,
- odpověď na usnesení RM ze dne 3. 3. 2008 od KČT 
Krásná Lípa,
- přiznání dotací v podprogramu A - Podpora 
terénní práce 2008,
- přiznání dotací v podprogramu B - Prevence sociál. 
vyloučení,
- nákres skladby směrové sestavy - infosystém,
- nová jízdenka Regionet Labe - Elbe,
- fotky vývěsní desky KSČM,
- program ZM,
- zápis z fyzické kontroly na projekt Centrum NPČŠ I,
- statistika návštěvnosti městské knihovny za březen 
2008,
- akce KC - Logopedie,
- statistika o evidenci uchazečů o zaměstnání v 
okrese Děčín.

Informace
ZM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z 8. schůze kontrolního výboru ze dne 
27.03.2008,
- Zápis č. 2/08 z jednání komise zdravotně sociální 
ze dne 01.04.2008,
- Zápis z komise cestovního ruchu ze dne 
31.03.2008,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze 
dne 07.04.2008.
Jana Gálová                                      Ing. Zbyněk Linhart
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