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Dům Českého Dům Českého 
Švýcarska oslaví Švýcarska oslaví 
první narozeninyprvní narozeniny

 Město Krásná Lípa  a obecně prospěšná 

společnost České Švýcarsko si  dovolují  pozvat 

příznivce tohoto regionu v pátek 10. října 2008 

na akci s názvem DEN ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 

uspořádané u  příležitosti prvního výročí ote-

vření Domu Českého Švýcarska, návštěvnické-

ho a vzdělávacího střediska. 

 V rámci těchto oslav se v tento den od 

17:00 uskuteční i koncert skupiny SPIRITUÁL 

KVINTET od 17 hodin na Křinickém náměstí 

v Krásné Lípě (prostranství před Továrnou, 

v případě špatného počasí v kulturním domě, 

vstupné 50 Kč). Součástí oslav bude i Den ote-

vřených dveří v Domě Českého Švýcarska od 

13 do 16 hodin, kde bude možné si například  

zdarma s průvodcem prohlédnout expozici 

a před Domem Českého Švýcarska budou při-

praveny ekostánky se zajímavými aktivitami.

(r)

Školní rok 2008/2009 
začal

 V pondělí 1. září se opět po dvou prázdnino-

vých měsících zaplnily školní třídy. Své dveře třiceti 

sedmi krásnolipským prvňáčkům otevřely dvě třídy. 

Devatenáct prvňáčku v 1.A povede třídní učitelka 

Jana Sieberová a osmnáct prvňáčků v 1. B Pavlína 

Malypetrová.

V letošním školním roce krásnolipskou základní 

školu dohromady navštěvuje 360 žáků v 17 třídách.

(r)

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 2. října

krásnolipský
půlměsíčník 4,- Kč 18. září 2008

Čechie – Böhmerland projely Šluknovskem
 První zářijový víkend se obyvatelé Krásné Lípy 

a Šluknovského výběžku vůbec mohli  kochat nej-

delšími motocykly světa. Těch se na jubilejní desátý 

mezinárodní sraz motorových kol Čechie – Böhmer-

land sjelo rekordních třicet dva. A všichni zájem-

ci, kteří se přijeli těmito motocyklovými krasavci 

pokochat, se měli opravdu na co těšit. Vedle těchto 

nablýskaných nejdelších motocyklů světa, které se 

začaly vyrábět ve dvacátých letech minulého sto-

letí v Krásné Lípě a následně pak v Kunraticích, jim 

jejich majitelé z České republiky, Polska, Slovenska, 

Maďarska, Belgie či Anglie předvedli i to, že se s nimi 

dá bravurně vystřihnout třeba i slalom. Spanilou jíz-

du po Šluknovském výběžku pak zakončili, tak jako 

v letech předchozích, v doubickém hotelu Jef. 

Trocha historie
 Dílnu na motocykly Čechie-Böhmerland založil 

v roce 1925 v Krásné Lípě mechanik Albin Hugo 

Liebisch. Z počátku své motocykly vyráběl na 

zakázku, ale protože na konci 20. let nestačil krýt 

poptávku, tak v roce 1931 zakoupil bývalou továr-

nu na zemědělské stroje v Kunraticích u Šluknova, 

kde začal své motocykly sériově montovat. Do 

roku 1939, kdy se Čechie přestala vyrábět, vzniklo 

kolem 3000 kusů různých typů tohoto kuriózního 

dopravního prostředku. Produkce Liebischova pod-

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

Jak bude vycházet Vikýř
do konce tohoto roku

Vikýř vychází pravidelně každých 

čtrnáct dní vždy ve čtvrtek.

2. října, 16. října, 30. října,

13. listopadu, 27. listopadu,

11. prosince

Z důvodu zrušení 0,50 haléřů bude 

zvýšena cena za Vikýř na 4,- Kč.

niku byla určena převážně pro severočeské trhy. Pro 

české zákazníky nesla jméno Čechie, pro německé 

Böhmerland. Německý konstruktér, který mluvil 

plynně česky a jenž dal světu nejdelší motocykl 

všech dob, zemřel pozapomenut v listopadu 1965. 

V té době začaly jeho výtvory, většinou odložené ve 

stodolách a kůlnách, pomalu získávat díky nadšen-

cům zpět svou bývalou slávu.

(vik)
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Svoz separovaného odpadu
 Nejbližší svoz separovaného odpa-
du proběhne v pondělí 22.9. 2008 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 25.9. 2008 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 6.10. 
2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvr-
tek 9.10. 2008 v Krásné Lípě.
 Pytle na separovaný odpad si lze zdar-
ma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Ple-
tařská 22/3.

Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí a Středa

7:00 - 12:00   14:00 - 17:00
Úterý a Čtvrtek

7:00 - 12:00   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

E-box pro drobné 
elektrospotřebiče

 Máte doma v šuplíku starou kalku-

lačku, nefunkční mobilní telefon, holí-

cí strojek nebo jiný malý elektrospotřebič? 

A nechce se vám s ním až na sběrný dvůr Technic-

kých služeb? V tom případě je můžete odložit do 

nového E-BOXU, který je od 3. září 2008 umístěn 

ve vstupních prostorách městského úřadu a pošty. 

Do E-BOXU nepatří zářivky, výbojky, baterie a aku-

mulátory. Tyto předměty je nutné uložit na sběrném 

dvoře či do speciálních nádob u prodejců elektroniky. 

Sběr drobných elektrospotřebičů provozuje město 

Krásná Lípa ve spolupráci se společností ASEKOL.

(r)

Krásná Lípa bude opět uklízet
 Stejně jako v minulosti se i letos Krásná Lípa při-

pojí k celosvětové akci Clean Up the World – Ukliď-

me svět. Tak jako v loňském roce tu společně uklidí 

zanedbaná místa a nelegální skládky odpadů, které 

zmapují žáci krásnolipské základní školy. V loňském 

roce se i přes nepřízeň počasí během tří hodin 

podařilo nasbírat bezmála deset kubíků odpadu. 

Krásnolípáci se při společném úklidu města sejdou 

ve čtvrtek 18. září v 8:00 před městským úřa-
dem. 

 Druhý den pak je pro krásnolipské děti, ale 

i pro ostatní příchozí, připravena ekologická klau-

niáda v podání pražského divadla Piškot s názvem 

Jak zachránit Zemi. Klauniáda začíná v pátek 19.9. 
v 10:00 na prostranství před Továrnou – domem 

volného času v Krásné Lípě.                                      (vik)

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 emailo-

vé 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 prá-

va obchodních společností, fi nanční právo, daňo-

vé právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, 

zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, 

sdružení bez právní subjektivity, autor řady publi-

kací na tato témata a také autor odborných textů 

v Poradci podnikatele.

 Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete při-

jít se svými dotazy do Komunitního centra (Masary-

kova 4, Krásná Lípa)

Bezplatné konzultace:
Pondělí          6.10.2008 17-18 hod.
Pondělí       20.10. 2008 17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získá-

te na telefonním čísle 412 354 849.

Dotaz: 
 Prodávající prodal nemovitost kupujícímu 
podnikateli. Protože cena byla pro kupujícího 
velmi výhodná, ústně bylo domluveno, že vše 
kolem prodeje kupující zajistí, včetně sepsá-
ní kupní smlouvy, návrhu na vklad, zaplacení 
poplatku katastru, znaleckého posudku i daně 
z převodu nemovitosti. V kupní smlouvě byla 
tato dohoda formulována slovy: veškeré poplat-
ky z převodu nemovitosti zaplatí kupující.

 Po zápisu však kupující tvrdí, že daň z převo-
du nemovitosti platit nebude, že je to povinnost 
prodávajícího. Kupující chodí a vykládá, že pro-
dávajícího dobře napálil. Jak je to? 
 Zákon o dani z převodu nemovitostí závazně 

v ust. § 8 odst. 1 písm. a/ stanoví, že poplatníkem 

daně z převodu nemovitostí je (u prodeje nemo-

vitostí) převodce (prodávající), nelze se smluvně 
dohodnout jinak.
 Takže – bez ohledu na dohodu mezi kupujícím 

a prodávajícím – daň z převodu nemovitostí u pře-

vodu formou kupní smlouvy musí uhradit prodáva-

jící (ten dostane peníze – kupní cenu). Protože to 

vyplývá ze zákona, nemohl kupující prodávajícího 

„napálit“ – stačilo se do zákona podívat. Pokud dnes 

kupující chodí a říká, že prodávajícího „napálil“, pak 

říká sám o sobě: „Předpokládal jsem, že prodávají-

cí mne považuje za solidního a uvěří mi. Zachoval 

jsem se ale tak, jaký skutečně jsem:  Hajzlík, nečest-

ný a podvodník!“

 Ještě vysvětlení právní, které lze zevšeobecnit: 

Právní úkon je takový projev vůle, který směřuje 

(jen a pouze) k tomu následku či k těm následkům, 

které právní předpisy s tímto úkonem spojují. 
Není tedy principielně rozhodující, co, jaké následky 

chtěl docílit ten, kdo činí právní úkon. Ale je rozho-

dující, jaké následky právní předpisy s jeho úkonem 

spojují. V tomto případě se nelze dohodnout, že daň 

zaplatí kupující, takže v této části je taková dohoda 

k ničemu. 

 A jak postupovat? Například zahrnout úhradu 

daně do kupní ceny. Správná dohoda by pak zněla: 

Kupující uhradí část kupní ceny tím způsobem, že 

za prodávajícího a jeho jménem uhradí řádně i daň 

z převodu nemovitostí.

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  
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RŮZNÉ
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parla-
mentu ČR
 Ve dnech 17. a 18.10.2008 se uskuteční volby do 
zastupitelstev krajů a 1. kolo voleb do Senátu Par-
lamentu ČR. Volby se konají v pátek 17.10.2008 od 
14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 18:10.2008 od 8:00 
do 14:00 hodin. Volební místnosti jsou pro volební 
okrsek č.1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a  pro 
volební okrsek č. 5 bude volební místnost v Nobilis 
Tilia ve Vlčí Hoře 147. 
Pokud se uskuteční i druhé kolo voleb do Senátu Par-
lamentu ČR, bude se konat ve dnech 24. a 25.10.2008 
a to v pátek 24.10.2008 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 
25.10.2008 od 8:00 do 14:00 hodin pro volební okrs-
ky č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a pro volební 
okrsek č. 5 v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 147.

(jg)
Upozornění
 Redakční rada Vikýře rozhodla, že všechny poli-
tické strany, hnutí či jednotliví kandidáti, které chtějí 
propagovat svou stranu, své volební názory apod., 
mohou využít  pouze vkládanou inzerci.

(jg)
Krásnolipskému lvu je sto let!
 V sobotu 27. září to bude právě 100 let, kdy byla 
na Doubické ulici, poblíž městského parku, odhalena 
socha lva. Drážďanský sochař Karl Grundig ji vytvořil 
na počest 60. výročí panování císaře Franze Josefa 
I. a 50. výročí založení místního Spolku veteránů. Je 
dobře, že téměř bez úhony přečkala obě světové vál-
ky a tvoří jednu z dominant našeho města. V poslední 
době bylo její okolí velmi hezky upraveno a na vybu-
dovaných lavičkách se nabízí příjemné posezení.

(sudemi)

České Švýcarsko poznávají i Japonci
 Prezentovat v Japonsku jedinečné přírodní i kul-
turní hodnoty regionu Českého Švýcarska bylo cílem 
návštěvy ředitele zahraničního zastoupení Czech-
Tourismu pro Japonsko Shigeo Okinaka z Tokya. Ten 
v minulých dnech navštívil Krásnou Lípu a s ředitelem 

společnosti České Švýcarsko Markem Mrázem absol-
voval prohlídku Domu Českého Švýcarska v Krásné 
Lípě. „Tato návštěva je důkazem stoupajícího zájmu 
zahraniční klientely o náš region a věřím, že pan 
Okinaka  je v tomto směru jedna z prvních vlaštovek 
objevování našeho regionu i turisty z Japonska,“ řekl 
Marek Mráz.

(r)

Sbírka ošacení - poděkování
 Ve dnech 19. 8., 26. 8. a 2. 9. se v Komunitním cen-
tru konala sbírka ošacení. Za tři dny se občanům Krás-
né Lípy a okolí podařilo nasbírat 66 pytlů ošacení a 3 
krabice nádobí. Věci, které se podařilo nashromáždit, 
mohou významně ulehčit sociálně potřebným lidem 
v jejich těžké životní situaci, a navíc poskytnou práci 
i lidem, kteří by jinak žádnou práci nedostali. Veškerý 

vybraný materiál Diakonie Broumov dále třídí a na 
jeho třídění se podílejí lidé z okraje společnosti, pro-
puštění z výkonu trestu, či lidé bez domova.  
 Tato přínosná akce by se nemohla uskutečnit bez 
pomoci dobrovolníků, kteří se na vybírání podíleli. 
Chceme poděkovat paní Janě, Jarce, Soňe a Růženě, 
dámám, které od začátku do konce sbírky třídily 
a balily vybrané oblečení. Poděkování patří i  dětem 
z T-klubu pod vedením Antonie Svobodové, které se 

také do sbírky zapojily. A nakonec i Vám všem, kteří 
jste ulehčili domácím šatníkům a tím pomohli jiným 
lidem.

(Miroslav Řebíček)

Statistika nezaměstnanosti v regionu za srpen 2008
 Statistiky nezaměstnanosti ukazují ve srovnání 
s minulým měsícem pro Krásnou Lípu lehce příznivý 
vývoj, který lze nejspíše přičítat vytvoření dalších pra-
covních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Vět-
šina obcí v regionu zaznamenala trend spíše opačný. 
 V Krásné Lípě došlo v červenci k poklesu neza-
městnanosti o téměř 3 % na 13,7 %. Okresní průměr 
je 9,8 %. K 31. 8. 2008 bylo ve městě evidováno 236 
uchazečů o zaměstnání.

Změna v krásnolipské základní škole!
 Jelikož se od 2. září posunul v krásnolipské 
základní škole začátek vyučování ze 7:45 na rovných 
8:00, přinášíme Vám informaci o časech vyučovacích 
hodin a přestávek mezi nimi.. 
Vyučování: 8.00-8.45 přest. 8.45-8.55
 8.55- 9.40 velká  přest. 9.40-10.00
 10.00-10.45 přest. 10.45-10.55
 10.55-11.40 přest. 11.40-11.50
 11.50-12.35 přest.  12.35-12.45
 12.45-13.30 přest. 13.30- 13.40
 13.40- 14.25 přest. 14.25- 14.35
 14.35- 15.20 přest. 15.20- 15.30.

Kampaň proti výstavbě elektrárny
 Občanské sdružení Lípa pro zdraví rozjelo kam-
paň proti výstavbě elektrárny Připojte „je“ a my se 
odpojíme. Kampaň je adresována ČEZu, se kterým 
v tuto chvíli investor jedná o připojení do rozvodné 
sítě a získání licence na výrobu elektrické energie. 
Touto kampaní chce ČEZ upozornit, že Krásná Lípa 
a její občané nesouhlasí se záměrem a připojením 
elektrárny do sítě a rovněž chce ČEZ upozornit, že 
zdejší zákazníci nemají zájem odebírat a v domác-
nostech používat elektrickou energii z takovýchto 
zdrojů. Leták, který každý najde ve své schránce, lze 
po podpisu přímo odeslat na v něm uvedenou adre-
su, nebo přinést do Komunitního centra, odkud jej 
odešlou hromadně. Podepsat leták mohou všichni 
členové domácnosti, ač mají pouze jedno odběrné 
místo.
Zatím bylo rozdáno 2000 letáků, leták je rovněž zve-
řejněn na www.lipaprozdravi.estranky.cz kde je mož-
né si ho vytisknout. Text je možné odeslat také elek-
tronicky. Na tomtéž webu je rovněž odkaz na zprávu, 
kterou o krásnolipské elektrárně 8. září odvysílala TV 
Nova (http://www.nova.cz/tvarchiv/?238v=144485&
238p=ODPOLEDNITN&238d=08.09.2008&238o=).

(vik)

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

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

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

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

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

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

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

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

odstřihněte a odešlete
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USNESENÍ
z 37. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 28.08.2008 a 04.09.2008

Zateplení Základní školy
Usnesení RM č. 37 - 01
RM projednala průběh stavby, jednání se SFŽP ČR, 
administrativní a věcné zpoždění a stav provádě-
ných prací na akci Základní škola v Krásné Lípě - sta-
vební úpravy, 1. etapa - úspory energií (zateplení) 
a tepelná čerpadla.
RM schvaluje návrh změn a úprav prací a navazující 
náležitosti.
RM schvaluje realizaci nového systému řízení vytá-
pění v objektech školní jídelny a školní družiny. 
RM schvaluje proplacení prací z rozpočtu města za 
měsíc červenec 2008.

I. Hlavní program

Elektrárna
Usnesení RM č. 37 - 02
RM bere na vědomí nové skutečnosti a korespon-
denci ve věci zamezení vzniku tepelné elektrárny 
v areálu bývalého Bonexu, šetření a činnost Policie 
ČR, zahájení řízení o odstranění stavby ve věci tří 
nových kabelů zahájené Stavebním úřadem Rum-
burk, zahájení řízení ČIŽP ve věci nepovoleného 
kácení dřevin a řízení ve věci nepovoleného zásahu 
do místní komunikace.
RM bere na vědomí, že společnost Color Tex, s. r. o. 
je v exekuci.

II. Došlá pošta
 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 37 - 03
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 253/1 
o výměře 1855 m2, p. p. č. 256/2 o výměře 647 m2 
a části p. p. č. 256/1 o výměře 748, vše k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení samostatné zahrady Tomáši 
Hejdukovi, Krásná Lípa, Bendlova 467/9 za cenu 
197 200 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad 
základní výměru 123 000 Kč, porosty 50 200 Kč). 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spo-
jené.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 37 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 168/2 
o výměře 2048 m2, p. p. č. 168/4 o výměře 356 m2 
a st. p. č. 145 o výměře 845 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Dagmar 
Vajdíkovým, Krásná Lípa, Kyjovská 20 za podmínky 
současného odkoupení p. p. č. 168/1 o výměře 88 
m2, k. ú. Krásná Lípa za celkovou cenu 133 810 Kč 
(nad základní výměru 100 110 Kč, porosty 33 700 
Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 37 - 05
RM dopručuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
1738/2 o výměře 498 m2, k. ú. Krásná Lípa za úče-
lem podnikání Josefu Drobečkovi, Krásná Lípa, 
Nemocniční 1137/6 a Václavu Alferymu, Praha 6, 
Za Hládkovem 105/8 za cenu 108 600 Kč (pozemek 
99 600 Kč, porosty 9 000 Kč). Kupující uhradí veške-
ré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 37 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 426 
o výměře 1061 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
zahrady Bohumilu a Marii Hartlovým, Krásná Lípa, 
Vlčí Hora za podmínky současného odkoupení 
p. p. č. 425 o výměře 177 m2, k. ú. Vlčí Hora za celko-
vou cenu 31 330 Kč (do základní výměry 16 000 Kč, 
nad základní výměru 15 330 Kč). Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 37 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
1928/1 o výměře 105 m2, k. ú. krásná Lípa za úče-
lem zřízení zahrady Věře Dubcové, Krásná Lípa, 
Havlíčkova 1070/31 za cenu 2 625 Kč (do základní 
výměry 2 625 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 37 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
2542/4 o výměře 412 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Zuzaně a Jiřímu Kašparovým, Praha, 
Laubova 1689/4 za cenu 10 540 Kč (do základní 
výměry 8 240 Kč, porosty 2 300 Kč). Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 37 - 09
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2957 
o výměře 33 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Pavle a Radku Goldbergovým, Krásná Lípa, 
Pražská 289/38 za cenu 660 Kč (do základní výměry 
660 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 37 - 10
RM ruší usnesení RM č. 33-04 ze dne 20. 5. a 22. 
5. 2008 a doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 
2751/5, k. ú. Krásná Lípa Ústeckému kraji Ústí nad 
Labem za cenu 77 520 Kč.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 37 - 11
RM schvaluje pronájem st. p. č. 545/1 o výměře 209 
m2, p. p. č. 785/1 o výměře 28 m2 a p. p. č. 2751/18 
o výměře 55 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Ladislavu Ferencovi, Krásná Lípa, 
Varnsdorfská 72. 
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 37 - 12
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 11802/1 

o výměře 210 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
zahrady Janu Benátskému, Řež 126.
Odkoupení pozemků
Usnesení RM č. 37 - 13
RM doporučuje ZM neschválit odkoupení p. p. č. 
3048/7 o výměře 72 m2, p. p. č. 3064/31 o výměře 
1 m2, p. p. č. 3064/35 o výměře 3 m2, p. p. č. 3064/36 
o výměře 20 m2, p. p. č. 3064/37 o výměře 14 m2 
a p. p. č. 3064/50 o výměře 16 m2, vše k. ú. Krás-
ná Lípa od Povodí Ohře, s. p., Chomutov za cenu 
7 980 Kč (tj. 63 Kč/m2.
Vyjádření z hlediska ÚP
Usnesení RM č. 37 - 14
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 2472/1, 2472/7, 
2472/8, 2472/9, 2615/5, 2615/9 a 2615/10, vše k. 
ú. Krásná Lípa z hlediska ÚP pro potřeby PF ČR, dle 
předloženého návrhu.
Vyjádření z hlediska ÚP
Usnesení RM č. 37 - 15
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 539/1, k. ú. Vlčí Hora 
z hlediska ÚP pro potřeby PF ČR, dle předloženého 
návrhu.
Vyjádření z hlediska ÚP
Usnesení RM č. 37 - 16
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1737/10, k. ú. Krás-
ná Lípa z hlediska ÚP pro potřeby PF ČR, dle před-
loženého návrhu.
Smlouva o nájmu
Usnesení RM č. 37 - 17
RM schvaluje smlouvu o nájmu částí silničních 
pozemků p. p. č. 2748/10, p. p. č. 2870 a p. p. č. 
2869/2, vše k. ú. Krásná Lípa, dle předloženého 
návrhu.
Smlouva o výpůjčce
Usnesení RM č. 37 - 18
RM schvaluje výpůjčku p. p. č. 2751/5, p. p. č. 2869/5 
a 3064/4, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem rekon-
strukce silnice Ústeckému kraji Ústí nad Labem.
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce výše uvedených 
pozemků, dle předloženého návrhu.
Byty
Usnesení RM č. 37 - 19
RM schvaluje Vladislavě Vítkové podnájem bytu 
č. 21, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa pro Jitku 
Olahovou, Vrchlického 14/5, Rumburk.

III. Různé

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 37 - 20
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek:
p. p. č. 168/1 o výměře 88 m2, k. ú. Krásná Lípa
Smlouva o výpůjčce
Usnesení RM č. 37 - 21
RM ruší usnesení RM č. 33-23 ze dne 20. 5. a 22. 5. 
2008 o výpůjčce částí silničních pozemků.
Změna dodavatele el. energie
Usnesení RM č. 37 - 22
RM schvaluje změnu dodavatele elektrické energie 
(u vybraných odběrných míst) na fi rmu Czech Coal, 
a. s., Evropská 2690/17, Praha, a schvaluje jí plnou 
moc k zastupování města při jednání s fi rmou ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín.
Změna dodavatele el. energie
Usnesení RM č. 37 - 23
RM schvaluje smlouvu o sdružených službách 
dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí s fi rmou 
Czech Coal, a. s., Evropská 2690/17, Praha, dle před-
loženého návrhu.
Telefony
Usnesení RM č. 37 - 24
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytová-
ní služeb a koupi zboží s fi rmou Vodafone Czech 
Republic, a. s., Vinohradská 167, Praha 10, dle před-
loženého návrhu.
Smlouva o přeložce el. vedení u ZŠ
Usnesení RM č. 37 - 25
RM schvaluje smlouvu s fi rmou ČEZ Distribuce, a. 
s., Teplická 874/8, Děčín o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení elektrické energie pro budovu 
základní školy.
Souhlas se stavbou přístřešku
Usnesení RM č. 37 - 26
RM souhlasí se stavbou přístřešku na zahradní nářa-
dí na části pronajatého pozemku p. p. č. 1297, k. ú. 
Krásná Lípa za těchto podmínek:
- po ukončení nájmu bude stavba odstraněna 
a pozemek uveden do původního stavu.
- náklady na stavbu i její následné odstranění pone-
se nájemce pozemku Eva Němcová, Nemocniční 
1065/32, Krásná Lípa.
Dotace v roce 2008 - oprava administrativní 
chyby
Usnesení RM č. 37 - 27
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usne-
sení č. 35-20 u Miloše Čížka, Havlíčkova 1106/7, 
Krásná Lípa, který podal žádost o příspěvek na fasá-
du. V seznamu žadatelů je chybně uvedeno, že žádá 
o dotaci na střechu.
Byty
Usnesení RM č. 37 - 28
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 5, 
Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa a jeho budoucí 
prodej. Byt je I. kategorie o velikosti 1 + 1 (cca 32m2). 
Před podpisem nájemní a budoucí kupní smlouvy 
žadatel uhradí kauci ve výši 23 000 Kč.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 37 - 29
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 35, 
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Byt I. kategorie, 
o velikosti 1 + 1 (cca 30 m2). Kauce 5 000 Kč. Veške-

ré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady.
Byty
Usnesení RM č. 37 - 30
RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 3, Křinické 
nám. 248/1, Krásná Lípa dohodou k 31.07.2008 
a vrácení kauce za byt ve výši 5 000 Kč Ladislavu 
Holubovi.
Byty
Usnesení RM č. 37 - 31
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Křinické nám. 
248/1, Krásná Lípa v obecním zájmu Evě Matysové, 
Křinické nám. 255/5, Krásná Lípa za podmínky uvol-
nění bytu Křinické nám. 255/5, Krásná Lípa a zacho-
vání stávající výše nájemného za jednotku plochy.
Byty
Usnesení RM č. 37 - 32
RM schvaluje provedení oprav v bytě č. 3, Křinické 
nám. 248/1, Krásná Lípa v rozsahu, dle přílohy.
Smlouva o výpůjčce movitého zařízení
Usnesení RM č. 37 - 33
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjče movité-
ho zařízení dle přílohy s Lucií Uršitzovou, Pletařská 
20/1, Krásná Lípa.
Jednostranné zvýšení nájemného z bytu
Usnesení RM č. 37 - 34
RM doporučuje ZM schválit od 01.01.2009 jed-
nostranné zvýšení nájemného z městských bytů 
vyplývající ze zákona 107/2006 Sb., dle předložené-
ho návrhu.
Zrušení předkupního práva k nemovitosti
Usnesení RM č. 37 - 35
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zrušení 
předkupního práva jako práva věcného k nemovi-
tosti Křižíkova 1046/2, Krásná Lípa Štefanu Pustajo-
vi a Aleně Pustajové, oba bytem Křižíkova 1046/2, 
Krásná Lípa.
Obnova zeleně
Usnesení RM č. 37 - 36
RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí pod-
pory v rámci Operačního programu Životní prostře-
dí a registrační list akce č. CZ.1.02/6.5.00/08.01690 
Posílení biodiverzity (obnova zeleně) v sídelních 
biotopech města Krásná Lípa ve výši 3 635 422 Kč 
a doporučuje ZM schválit přijetí dotace a realizaci 
akce.
Obnova zeleně - zadávací dokumentace
Usnesení RM č. 37 - 37
RM bere na vědomí zadávací dokumentaci a kon-
cept návrhu SOD a dalších podkladů, týkajících se 
akce Posílení biodiverzity (obnova zeleně) v sídel-
ních biotopech města Krásná Lípa a schvaluje 
vypsání příslušného výběrového řízení.
Přijetí daru
Usnesení RM č. 37 - 38
RM doporučuje ZM přijetí movitého daru od Ústec-
kého kraje v celkové hodnotě 67 743,38 Kč vč. DPH.
Neuznatelné výdaje projektu EQUAL pro rok 
2008
Usnesení RM č. 37 - 39
RM schvaluje neuznatelné výdaje projektu Komu-
nitní centrum Českého Švýcarska za období 2005 
- 2008 k 31.07.2008 ve výši celkem 159 250,78 Kč, 
dle předloženého návrhu.
RM doporučuje ZM schválit limit neuznatelných 
výdajů za akci 2. a 3. projektu Komunitní centrum 
Českého Švýcarska - EQUAL do maximální výše 422 
tis. Kč bez výdajů za vyúčtování ukončení projektu.
KOSTKA Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 37 - 40
RM ruší usnesení RM č. 36 - 24 ze dne 24.07.2008.
RM doporučuje ZM schválit rozpočet příspěvkové 
organizace KOSTKA Krásná Lípa pro rok 2008, dle 
předloženého návrhu.
RM doporučuje ZM schválit příspěvek na rok 2008 
p. o. KOSTKA Krásná Lípa ve výši 335 000 Kč.
Žádost kina Krásná Lípa
Usnesení RM č. 37 - 41
RM doporučuje ZM neschválit žádost na rozpočto-
vé opatření rozpočtu org. složky 0341 Kino - kultur-
ní dům města Krásná Lípa.
Směrnice č. 8
Usnesení RM č. 37 - 42
RM schvaluje změnu směrnice č. 8 k závodnímu 
stravování s účinností od 1. 9. 2008, dle předložené-
ho návrhu.
Odpis pohledávek
Usnesení RM č. 37 - 43
RM schvaluje odpis promlčených a nepromlčených 
pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná 
Lípa k 30.06.2008 v celkové výši 11 989 Kč, dle před-
loženého návrhu.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro 
rok 2008
Usnesení RM č. 37 - 44
RM odvolává Pavla Bartoně z inventarizačních 
komisí pro rok 2008 k provedení inventarizace 
majetku vč. zásob v TS Krásná Lípa a PO Krásná Lípa 
a do těchto komisí jmenuje s okamžitou platností 
Martinu Fiegerovou.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 37 - 45
RM odvolává Pavla Bartoně z likvidační komise měs-
ta Krásná Lípa pro rok 2008 a do této komise jmenu-
je s okamžitou platností Martinu Fiegerovou.
Oranžové hřiště
Usnesení RM č. 37 - 46
RM schvaluje SOD č. 2008/11/26-189 na vybudová-
ní dětského hřiště (dále jen oranžové hřiště) mezi 
městem Krásná Lípa a fi rmou Prolemax, s. r. o., 
Sokolovská 110, Plzeň, dle předloženého návrhu.
Destinační fond
Usnesení RM č. 37 - 47

RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody se 
zřizovateli destinačního fondu, dle předloženého 
návrhu.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí pravidelné-
ho příspěvku na fungování destinačního fondu, dle 
přiloženého ceníku.
Pracovní smlouva
Usnesení RM č. 37 - 48
RM schvaluje pracovní smlouvu mezi p. o. Kostka 
Krásná Lípa a Hanou Volfovou, dle předloženého 
návrhu a platový výměr, v předloženém znění do 
31.10.2008.
Provozování galerie
Usnesení RM č. 37 - 49
RM schvaluje provozování galerie v Továrně - 
dům volného času mezi městem Krásná Lípa a o. 
p. s. České Švýcarsko na dobu od 01.01.2009 do 
30.06.2009.
RM schvaluje provozování galerie v Továrně - dům 
volného času mezi městem Krásná Lípa a p. o. Relax 
Krásná Lípa od 01.07.2009 do 31.12.2009, dle před-
loženého návrhu.
Učíme se jeden od druhého
Usnesení RM č. 37 - 50
RM schvaluje zpracování a podání žádosti o dota-
ci na realizaci tříletého přeshraničního projektu 
Učíme se jeden od druhého do programu Ziel 3 
– Cíl 3 příspěvkovou organizací Kostka Krásná Lípa. 
RM doporučuje ZM schválit příspěvek p. o. Kostka 
na realizaci tohoto projektu ve výši 10% celkové-
ho rozpočtu max. 1 055 tis. Kč (43 237 EURO). RM 
doporučuje ZM schválit předfi nancování projektu 
(2 etap).
Závěrečná zpráva projektu Nejaktivnější senioři 
budou v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 37 - 51
RM schvaluje závěrečnou zprávu projektu Nejaktiv-
nější senioři budou v Krásné Lípě.
Komunitní centrum ČŠ - lektoři rukodělných 
kurzů
Usnesení RM č. 37 - 52
   
RM schvaluje uzavření dohod s lektory rukoděl-
ných kurzů komunitního centra, dle předloženého 
návrhu.
Nájemní smlouva na podium
Usnesení RM č. 37 - 53
RM schvaluje nájemní smlouvu na zapůjčení pódia 
na akci Den Českého Švýcarska, která se bude konat 
dne 10.10.2008.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 37 - 54
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve 
městě na září 2008, dle předloženého návrhu.
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 37 - 55
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města 
za měsíc červenec 2008, dle předloženého návrhu.

IV. Informace

RM dále projednala tyto informace:
   
- rozsudky soudů potvrzující výhru města v právní 

věci - ručení za uvěr po ATS, s. r. o., za kabelovou 
televizi z roku 1994, 

- dopis od SFŽP ČR o akceptování žádosti o pod-
poru na realizaci opatření - Kanalizace Krásná 
Lípa,

- korespondence ve věci odkoupení prostor SOU 
stavební, z let 1994 – 2000 mezi státem, Kraj-
ským úřadem a A. Spurným,

- prohlášení areálu vily č. p. 264, k. ú. Krásná Lípa 
za kulturní památku, 

- Tisková zpráva o. p. s. České Švýcarsko - ohlédnu-
tí za prvním rokem provozu,

- program Den Českého Švýcarska 2008 dne 
10.10.2008,

- přehled o evidovaných uchazečích o zaměstná-
ní podle měst a obcí okresu Děčín,

- rozbor nákupu a prodeje HZL ČS, a.s. 4,5 %,
- přehled aktiv a pasiv města Krásná Lípa od r. 

1994 do r. 2007,
- přehled plateb místních poplatků za 1. pololetí 

2008,
- plnění rozpočtu p. o. Relax Krásná Lípa za obdo-

bí 01-07/2008,
- tržba Sportbar 2008 za období 05-08/2008,
- návrh na změnu cen služeb Sport. areálu pro 

zimní sezónu, 
- článek od starosty obce Dolní Podluží - Proč mít 

senátora v regionu? 
- přehled o návštěvnosti městské knihovny 

a internetu,
- zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn ze dne 

25.07.2008,
- součinnost při uvolnění bytu v Křinické nám. 

255/5,
- žádost o investice na výměnu oken objektu Kři-

nické nám. 248/1
- zpráva T-Klubu o činnosti v době prázdnin. 

RM dále projednala tento zápis:
   
- z kulturní komise ze dne 05.08.2008,
- z 10. schůze kontrolního výboru ze dne 

31.07.2008,
- ze 17. schůzky fi nančního výboru ze dne 

18.08.2008,
- z 18. schůzky fi nančního výboru ze dne 

01.09.2008.
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POZVÁNKY
Výstava jindy a jinde…
 Domeček Na kopečku v Rumburku v Krásnolip-

ské ulici si Vás dovoluje pozvat na výstavu abstrakt-

ních obrazů Kateřiny Zákoutské nazvanou Jindy 

a jinde, které bude k vidění až do listopadu.

Loutkový festival.
 Tradiční, tentokrát jubilejní, 10. ročník loutko-

vého festivalu v Dolní Poustevně je opět za dveřmi. 

Na poslední zářijový víkend, 26.-28. září, je přichys-

tána desítka loutkových pohádek a příběhů nejen 

pro děti. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční 

v pátek 26. 9. 2008 od 18:00 hodin v Národním domě 

v Dolní Poustevně. Všechna představení se odehrají 

v Dolní Poustevně.

Přijďte si napsat diktát.
 Kam a kdy? Ve středu 5. března v 19:00 do 

Domečku Na kopečku – vedle evangelického kostela 

v Krásnolipské ulici v Rumburku. V roli Igora Hnízda 

bude Roman Winter.

Budvarka.
 Zábavné taneční odpoledne s dechovkou z cyk-

lu: „Kavárna pohoda“ se uskuteční v neděli 21.9.2008 

od 14.00 hodin ve Velkém sále Domu kultury Rum-

burk.

Věra Špinarová se skupinou Ivo Pavlíka.
 Koncert z cyklu:  „Umělecké legendy“ se uskuteč-

ní ve středu 24.9.2008 od 19.00 hodin ve Velkém sále 

Domu kultury Rumburk.

Pavla Břínková a Jan Ježek.
 „SOUZNĚNÍ“ - muzikálová dueta s klavírním 

doprovodem profesora Jiřího Pazoura. V pondě-

lí 29.9. od 19:00 v divadelním sále Domu kultury 

v Rumburku. Vstupné 120/150 Kč.

Jedinečné povídání o mikrosvětě.
 Víte, jak vypadají smyslové štětinky mouchy 

rodu Sarcophaga ?

 Zajímá vás tisícinásobně zvětšený povrch kutilár-

ních výrůstků na těle vosy? Pak si nenechte ujít jedi-

nečnou výstavu 45 počítačem barvených, vědeckých 

fotografi í z elektronových mikroskopů přírodovědce 

Doc.RNDr. Františka Weydy, CSc., kterou můžete vidět 

až do konce září v Galerii Továrna. Vystavené fotogra-

fi e  zobrazují v mnohonásobném zvětšení  struktury 

a detailní povrchy převážně hmyzích těl, ale i buněk 

nebo pylových zrn.

 Současně se  dne 29. září od 17 hodin 

s autorem, nadšeným popularizátorem vědy, 

Doc. RNDr. Františkem Weydou uskuteční slavnostní 

ukončení a komentovaná prohlídka (derniéra) jed-

notlivých fotografi í v galerii Továrna, jež bude pokra-

čovat promítáním dalších diapozitivů z nevšední 

„mikropráce“ tohoto autora od 17:30 hodin v kinosá-

le Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

ROHÁČI Z LOKTE

 V pátek 26. září od 18:00 se v krásnolipském 

kulturním domě uskuteční koncert folkové sku-

piny Roháči z Lokte. V případě hezkého počasí se 

koncert bude konat v amfi teátru za kinem. Vstupné 

40,. Kč

FOTOGRAFOVÁNÍ S VÁCLAVEM SOJKOU
 Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 

a centrum FotoŠkoda Vás zvou na fotoworkshop 

s V. Sojkou, který se koná v Domě Českého Švýcar-

ska na krásnolipském Křinickém náměstí ve dnech 

17. – 19. října 2008, tentokrát na téma Podzim 

v krajině Českého Švýcarska.

Více informací, termíny a přihlášky na www.ces-

kesvycarsko.cz

KDY:         Za každého po así 
                                   v sobotu 20.9.2007 ve 14:00 hod 
               KDE:          U altánu u Cimráku v Krásné Líp  
               S SEBOU:  Kolob žky, kole kové brusle, odrážela. 
                                                P ILBU!!! 
                                      A DOBROU NÁLADU!!! 

                  Zkusme alespo  jednou za rok si naplánovat den tak, aby se spole n  
                  bavila celá rodina. Zakuste, že pohybovat se pomocí vlastní síly nemusí být 
                  jen d ina, ale m že to být i zábava.

Program kina Krásná Lípa 
na měsíc

   ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2008
 

TIP NA ZAJÍMAVÝ 
VÝLET

Příběh posvátné krajiny

Popis: Vydejte se s námi na etapové putování kraji-

nou Labských pískovců a Lužických hor. Navážeme 

s přírodou hlubší prožitkový vztah, vykročíme 

z navyklých stereotypů každodenního vnímání 

a více se přiblížíme – přírodě i sobě samým. Naším 

průvodcem bude renomovaný odborník PhDr. Jiří 
Zemánek.
Trasa tohoto putování, které vychází z Hřenska a kon-

čí v Chřibské, vede souběžně s předchozím putová-

ním Příběh skal ze západu na východ, je však posu-

nuta o něco jižněji. Spojuje v sobě putování údolní 

krajinou Labských pískovců s výstupy na rozlehlé 

stráně a nádherné vrcholy Lužických hor. V její prv-

ní části budeme 

procházet údolím 

Labských pískov-

ců, hlubokým 

skalním kaňonem 

říčky Kameni-

ce, plynoucí při 

jižním okraji NP 

České Švýcarsko; 

tato řeka jako 

přirozená hranice 

od sebe oddě-

luje příhraniční 

krajinu skalních 

měst Národní-

ho parku České 

Švýcarsko od 

plató Labských pískovců s kaňonem Labe.

Po výstupu na horu Růžák budeme pokračovat 

podél Chřibské Kamenice přes Všemily na Větrný 

vrch, z jehož stráně budeme moci pozorovat pano-

rama skalních stěn (včetně „Jetřichovických hrad-

čan“), jimiž jsme procházeli během svého putování 

Příběhy skal - včetně jedinečných výhledů přes Labe 

na Zchirnsteiny i na druhou stranu na zvlněnou kra-

jinu Lužických hor. Po výstupu na Studenec, nejvyšší 

vrchol našeho putování, sejdeme do Chřibské. 

Termíny: 9. -10. října

Doba trvání:  dvoudenní akce

Sraz: 8:15 hod - autobusová zastávka „K Soutěskám“ 

ve Hřensku (po příjezdu spoje od Děčína)

Cena: 1950 Kč (v ceně průvodce, ubytování a polo-

penze)

S sebou: jídlo na cestu, vhodnou turistickou obuv 

a oblečení na 2 dny.

Náročnost: Jedná se o poměrně dlouhé putování, 

denní etapy měří vždy 20 - 25 kilometrů.

Na akci je nutné se předem přihlásit a zaplatit 2 dny 

předem: informace@ceskesvycarsko.cz, 412 383 413.
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Sára Němčeková je Miss Roma pro rok 2008
 Sára Němečková z Nového Sedla je novou 

Miss Roma pro rok 2008. Stala se jí v sobotu 23. 

srpna v Kulturním domě v Krásné Lípě na 6. ročník 

Miss Roma 2008, který pořádalo romské sdružení 

Čačipen z Krásné Lípy.

Do soutěže se přihlásilo 10 dívek ze Šluknovského 

výběžku a také právě z Nového Sedla. Soutěžilo 

se ve čtyřech disciplinách, v nichž dívky tancova-

ly i zpívaly. Titul Miss Sympatie získala třináctiletá 

Andrea Šamková z Krásné Lípy. Ovšem největší 

pozornost poutalo rozdělování titulů a korunek pro 

ty nejkrásnější. Druhou Vicemiss se stala třináctiletá 

Iveta Grundzová z Krásné Lípy,  první Vicemiss se 

stala čtrnáctiletá Nikola Kondašová z Mikulášovic 

a titul Miss Roma 2008 získala třináctiletá Sára Něm-

čeková z Nového Sedla.

Video z Miss Roma 2008 můžete vidět na http://

www.stream.cz/video/136082-miss-roma-2008.

(Robert Ferenc, předseda O.S. Čačipen)

S létem se rozloučili na Valdeku
 Ahoj létu dala skupina dětí, která se sešla v cam-

pu na Valdeku u Šluknova. Setkání pořádalo Občan-

ské romské sdružení Čačipen z Krásné Lípy, Agentu-

ra Pondělí a Centrum sociálních služeb a ubytovna 

Varnsdorf a jeho cílem bylo integrovat děti z vylou-

čených skupin. Na Valdeku se tak společně bavily 

nejen děti, ale i dospělí se zdravotním postižením, 

či děti romského původu a senioři. A všichni dohro-

mady se měli skutečně z čeho radovat. Organizá-

toři akce pro ně totiž připravili vystoupení skupiny 

AGP BEND z Agentury Pondělí, předvedla se jim 

i skupina Čačipen a roková kapela WWS - DDM  

Rumburk, své umění představila i taneční skupina 

Sestry v akci rumburské farní charity či taneční sku-

pina Amaro Jilo z Nízkoprahového centra Modrý 

Kámen Varnsdorf a nechyběl ani country soubor 

z DDM Rumburk nebo taneční soubor Amare Čave 

z Krásné Lípy. Na programu byla také ukázka vozi-

dla záchranné služby Rumburk a soutěž zpěvu DO-

RE-MI. A samozřejmostí bylo i závěrečné posezení 

u táboráku.

(Robert Ferenc, předseda O.S. Čačipen)

AMARI klub
 V Komunitním centru je otevřen klub pro děti 

a mládež. Schůzky se konají každý čtvrtek od 15:30 

– 17:30 hod.

 Cílem AMARI klubu je smysluplné trávení vol-

ného času dětí a mládeže, motivace ke vzdělávání, 

posílení sebevědomí, rozšíření obzorů, sebepo-

znání, stmelení rodinných vztahů a zapojení členů 

rodin do aktivit AMARI klubu.

 Terénní práce je realizována z fi nančních pro-

středků státního rozpočtu České republiky, urče-

ných na realizaci programu „ Předcházení sociál-

nímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků “, 

podprogramem je „ Podpora terénní práce“, vše 

s podporou Úřadu vlády ČR. Projekt je spolufi nan-

cován městem Krásná Lípa.

(Terénní pracovnice Marcela Surmajová)

Zprávičky
z AMARI  klubu

 Během letních prázdnin a začátkem září zorga-

nizoval AMARI klub několik výletů a akcí, kterých se 

zúčastnily nejenom děti, ale i jejich rodiče. Jak se 

svěřili někteří účastníci, tak to za celou dobu prázd-

nin byl jejich první výlet.

 Největší úspěch sklidil výlet do děčínského 

plaveckého areálu, kterého se účastnilo 23 osob. 

Největší zájem byl o akci pořádanou v Komunitním 

centru „ Pečeme v AMARI klubu“, které se zúčastnilo 

37 dětí a jejich rodičů. Všechny suroviny na upečení 

bublaniny a koláče si přinesly děti z domova. Na akci 

přišli také rodiče, kterým děti nabídly kávu a kousek 

vlastnoručně vyrobeného koláče.

 Také asociace TOM podpořila práci s neorgani-

zovanou mládeží v Krásné Lípě. AMARI klub dostal 

nové hry, sešity, pastelky a další vybavení pro práci 

s dětmi.

(Terénní pracovnice Marcela Surmajová a hv)
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ŠIKULKA 2008
 Občanské romské sdružení Čačipen Vás zve

na 2. ročník Šikulka 2008.

Soutěž se bude konat 27. září v Kulturním domě v Krásné Lípě od 14:00.
4 bSoutěžit budou dívky a chlapci od 6 do 15 let, chybět nebude ani bohatý kulturní 

program s vystoupením tanečních a hudebních skupin.

Soutěžit se bude ve třech disciplínách (rozhovor, volná disciplína – zpěv, tanec, recita-

ce a bonusová disciplína – představení se porotě kostýmu).

Přihlášky do soutěže lze zasílat nejpozději do 24. září na adresu Masarykova 21/7, 

407 46 Krásná Lípa,

4 bbližší informace na tel.: 731 067 351 nebo e-mail:ferenc@cacipen.cz

Projekt Komunitní centrum ČŠ je ukončen
 Projekt s názvem „Komunitní centrum Českého 

Švýcarska“, který město Krásná Lípa spolu s partne-

ry realizovalo v období let 2005 – 2008, byl k 31. 8. 

2008 ukončen. K tomuto datu byly ukončeny veš-

keré aktivity s projektem spojené a byly na jejich 

realizaci na základě rozhodnutí MPSV ČR vyčerpány 

přidělené prostředky ve výši  30 mil. Kč z programu 

CIP EQUAL. Díky tomuto projektu jsme si moh-

li v tak malé obci jakou Krásná Lípa je, vyzkoušet 

a ověřit, jak může v našem pojetí fungovat komu-

nitní centrum, jaké kurzy a rekvalifi kace umíme 

připravit a jsou žádány, jak může být provozováno 

poradenské centrum pro podnikatele, zda může 

být metoda podporovaného zaměstnávání použita 

i pro lidi bez zdravotního hendikepu, v jakém roz-

sahu umíme poskytovat poradenství a o jaké další 

aktivity a služby je zájem. Kurzy, rekvalifi kacemi 

a poradnami komunitního centra prošly stovky lidí 

a další zájemci se účastnili řady jiných zajímavých 

akcí komunitního centra. Dokončeny byly metodiky 

a produkty, které byly ministerstvu předány k další-

mu užívání. 

 Díky spolupráci s městem Krásná Lípa, Českým 

Švýcarskem, o.p.s., Agenturou Pondělí, Úřadem prá-

ce Děčín, pobočka Rumburk, mateřským centrem 

Beruška, Střední zahradnickou školou E. A. Komerse 

Děčín Libverda, Střední školou cestovního ruchu 

Varnsdorf, Střední zdravotnickou školou Děčín, VOŠ 

Palestra, JUDr. Pražákem a Základní školou Krásná 

Lípa, jsme mohli rozvíjet nové služby a čerpat nové 

zkušenosti nejen z regionu, ale také ze zahraničí. 

Všem, kteří se na projektu podíleli a odvedli velký 

kus práce, patří naše poděkování.

 Tento projekt byl spolufi nancován evropským 

sociálním fondem EU a státním rozpočtem České 

republiky.

(hv)

Komunitní centrum
po ukončení projektu EQUAL

 Město Krásná Lípa pro pokračování aktivit 

komunitního centra po ukončení projektu EQUAL 

založilo příspěvkovou organizaci Kostka Krásná 

Lípa. Kostka zajišťuje provoz komunitního centra, 

které zůstává v budově domu služeb v prvním pat-

ře. Co u nás najdete:

 Vzdělávací kurzy a semináře – jazykové, práce 

na PC, šití na šicím stroji, úprava a barvení tex-

tilu, o bylinkách, výrobě mastí a tinktur, pečení 

apod.

 Terénního pracovníka

 AMARI poradnu – sociální poradenství

 Občansko – právní poradnu

 JOB poradnu

 Služby pro občany se zdravotním hendikepem 

(podporované zaměstnávání, asistence)

 AMARI klub pro děti a mládež

 Agenturu pro sociální začleňování – Lokální 

partnerství Šluknovsko

 Internet a přístup na počítače pro děti i dospě-

lé

 Dobrovolnické centrum zaměřené na práci se 

seniory a dětmi

 Agenturu práce

 Komunitní plánování

 Prostor pro setkávání a jednání

Program komunitního centra zajišťují organizace: 

město Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa, p.o., Agen-

tura Pondělí, o.s. a Cedr, o.s.

(hv)

NOVÉ POČÍTAČOVÉ 
KURZY

 Kostka Krásná Lípa p.o. otevírá počítačové kur-

zy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. 

Kurzy budou probíhat v počítačové učebně Komu-

nitního centra v Krásné Lípě (1. patro domu služeb 

– Masarykova 1094). 

 Po absolvování všech tří pokročilostí získá 

absolvent znalosti s prací s PC a MS Word a MS Excel 

na uživatelské úrovni, která odpovídá znalostem 

pracovníků v kancelářských profesích ve státní sprá-

vě.

 Přihlásit se můžete v sekretariátu Komunitního 

centra. Více informací získáte na tel.: 775 233 703 , 

412 354 849 nebo na email rebicek@krasnalipa.cz. 

Příjem přihlášek bude ukončen 30. září, kurzy budou 

otevřeny v týdnu od 6. října 2008.

Obsah počítačových kurzů:

ZAČÁTEČNÍK
Doba trvání: 10 hodin                     Cena: 500,- Kč

 Tento kurz je složen z kapitol POČÍTAČ, PRO-

GRAMY V PŘÍSLUŠENSTVÍ, PRÁCE SE SLOŽKAMI 

SOUBORŮ A PRÁCE S DISKETOU A CD. V těchto 

kapitolách se naučíte: zapnout a vypnout počítač, 

pracovat s myší a klávesnicí, používat program 

Malování, psát v programu Word Pad, pracovat se 

složkami souborů (vytvářet, mazat, přesouvat, pře-

jmenovávat), ukládat soubory na CD a disketu.

Kurz je tvořen: 9 hodin výuky + 1 hodina na test

Absolvent získá osvědčení o úspěšném ukončení 

kurzu

MÍRNĚ POKROČILÝ
Doba trvání: 10 hodin                     Cena: 500,- Kč

 Tento kurz je složen z kapitol INTERNET A EMAI-

LOVÁ SCHRÁNKA, MICROSOFT WORD, MICROSOFT 

EXCEL. V těchto kapitolách se naučíte: co je to 

internet, pracovat s internetem, založit email, psát 

a odesílat emaily, pracovat s textovým editorem MS 

Word (upravovat velikost písma, zvýrazňovat text, 

tvořit odstavce, kopírovat a vkládat text, ukládat 

dokumenty, tisknout dokumenty), pracovat s tabul-

kovým editorem MS Excel (tvořit tabulky, pracovat 

s textem, vytvářet jednoduché vzorce, pracovat se 

sloupci a řádky tabulky, ukládat a tisknout doku-

menty).

Kurz je tvořen: 9 hodin výuky + 1 hodina na test

Absolvent získá osvědčení o úspěšném ukončení 

kurzu

POKROČILÝ
Doba trvání: 10 hodin                     Cena: 500,- Kč

Tento kurz je složen z kapitol MICROSOFT WORD 

A MICROSOFT EXCEL. V těchto kapitolách se naučí-

te: hlubší práci s textovým editorem MS Word (vklá-

dat tabulky a diagramy, pracovat s obrázky a foto-

grafi emi, sledovat změny, používat odrážky, vkládat 

komentáře, vytvářet zámek pro čtení, úplný zámek) 

a tabulkovým editorem MS Excel (vytvářet složitěj-

ší vzorce, logické vzorce, kreslit a vkládat obrázky, 

vytvářet grafy, zamykat dokument, třídit data). 

Kurz je tvořen: 9 hodin výuky + 1 hodina na test

Absolvent získá osvědčení o úspěšném ukončení 

kurzu

KURZY ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
 CEDR – komunitní centrum o.s. - otevírá v Krás-

né Lípě kurzy šití na šicím stroji s hlídáním dětí

Přijďte se naučit obsluhovat šicí stroj, stříhat látky, 

ušít si zajímavé výrobky a naučit se spravovat oble-

čení. Kurzy budou probíhat v učebně Komunitního 

centra v Krásné Lípě 

(1. patro domu služeb – Masarykova 1094).

Přihlásit se můžete v sekretariátu Komunitního cen-

tra, na email os.cedr@seznam.cz

nebo na telefonu 412 354 849. Příjem přihlášek 

bude ukončen 22. září 2008.

Kurz šití je zdarma.

Hlídání dětí 12 x 2,5 hodiny je placené: 350,- Kč.

Kurzy s hlídáním dětí proběhnou pouze v případě, 

že bude přihlášeno a zaplaceno hlídání pro 6 dětí.
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Fotbalový zpravodaj
 Často jsme Vás informovali o fotbalových zápa-

sech a jiných aktivitách spojených s fotbalem. Ale 

jak to vlastně ve fotbale chodí?

Mladší přípravka: 6-8 let, trénují společně se starší 

přípravkou pod vedením Vlasty Šmalcla

Starší přípravka: 8-10 let, tréninky - pondělí a čtvr-

tek od 16:00-17:30 hod.

Trenéři: Martin Rýsler, Milan Smejkal

Vedoucí: František Holubek, Kamil Hošek

Nábor malých fotbalistů se koná v rámci tréninků. 

Roční poplatek na jednotlivce je 400,- Kč z toho 50,- 

Kč je hrazeno na pojištění.  

Starší žáci:  po odchodu pracovně vytíženého Mila-

na Pešíra je zatím jediným trenérem Pavel Kolář. 

Touto cestou se tedy hledá posila pro trénování 

starších žáků. Zatím vypomáhá František Holubek.

Dorost: bude postaven během letošního roku, tre-

nér – Alexandr Meszároš 

Chlapi: trenér - František Holubek, vedoucí Stani-

slav Kolář.

(m.alf.)

Nad Benešovem 
vyhráli

 V neděli dne 7. září v 10:00hod. odstartovali žáci 

starší přípravky na hřišti v Krásné Lípě okresní pře-

bor ve fotbale. Prvním rozlosovaným soupeřem byl 

Benešov. Hrálo se 2krát 25 minut.

 Naši chlapci nastoupili v této sestavě: kapitán: 

Kamil Hošek, Ondra Lehoczki, Filip Alfery, Tomáš 

Alfery, Matěj Pavlíček, Honza Kapr, David Holubek, 

Dominik Cempírek, Jakub Vindy, brankář: Tomáš 

Rýzler.

 I přesto, že naši chlapci nenastoupili v komplet-

ní sestavě, zápas to byl krásný a bylo se rozhodně na 

co koukat, což dokazují i výsledky utkání.

 V prvním poločase padly z naší strany hned 4 

góly a to v podání hráčů: Lehoczki, F. Alfery, Cem-

pírek, Hošek. V druhém poločase nás Benešov začal 

trošku tlačit, ale to kluci dobře ustáli a podařilo se 

jim dát ještě dva góly. Z penalty ji vstřelil Dominik 

Cempírek a krásnou hlavičku pak i Kamil Hošek. Do 

naší brány padly za celý zápas po dobré práci Tomá-

še Rýzlera pouze tři góly. 

 Konečné skóre Krásná Lípa-Benešov  6 : 3.

Ráda bych touto cestou pozvala všechny příznivce 

fotbalu na další zápas, který se bude hrát na krás-

nolipském trávníku dne 21.září. Soupeř: FK Boleti-

ce.

 Přijďte podpořit naše mladé talenty!!!

(m.alf.)

VÍKENDOVÝ AEROBIC
 Sokol Libčice  - oddíl aerobicu pořádá pro své 

členy i ostatní zájemce

Víkendový aerobic
Kdy: 4. -5.10. 2008 v tělocvičně v Krásné Lípě

V kolik:  9.00 - 12.00

Co se bude cvičit?
Dance Aerobic - Step-aerobic -Double Step - Dou-

ble Aerobic - posilování – gumy, činky

Přijďte si s námi zacvičit a rezervujte si místa v Továr-

ně na tel. 777332215 do 30.9.2008 vzhledem k ome-

zenému počtu stepů. 

S sebou: dobré boty, ručník, podložku, pití a dob-

rou náladu (pokud máte - i malé činky)

Vstupné: 150,- Kč / jedno dopoledne, 250,-Kč / obě 

dopoledne

2. Polské armády 186/54

408 01 Rumburk

mobil: 774 199 738

truhlarstvi.rbk@seznam.cz

www.truhlarstvi-zan.vyrobce.cz

NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledám spolupracovníky na realitním trhu

Požaduji:
- časovou fl exibilitu - reprezentativní a příjemné 

vystupování
Nabízím:

- možnost práce i z domova - možnost kar-
iérního růstu

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


