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První krásnolipské miminko roku 2007 přišlo na 
svět v rumburské porodnici 11. ledna, 25 minut 
po jedenácté hodině dopolední. Nikolka Kuchto-
vá vážila při narození 3,6 kg a měřila 52 cm. Malé 
Nikolce, šťastným rodičům i bráškovi, který ma-
mince slibuje velikou pomoc se „ségrou,“ přišli 
v lednu popřát vše nejlepší také zástupci města. 
Místostarosta Jan Fiala předal spolu s předsedkyní 
Sboru pro občanské záležitosti Janou Chvátalovou 
a matrikářkou Boženou Koubskou „oslavenkyni 
Nikolce,“ bráškovi i mamince drobné pozornosti 
a popřáli celé rodině vše nejlepší a hodně štěstí 
v dalším životě prvního krásnolipského miminka 
roku 2007. (vik)
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Celé pûtiny práceschopn˘ch obãanÛ Krásné
Lípy se dot˘ká problém nezamûstnanosti. V létû
je to pod dvacet procent, v zimû nûco pfies.
V reáln˘ch ãíslech je to problém více neÏ ãtyfi
stovek spoluobãanÛ, potaÏmo mnoha stovek
dotãen˘ch rodin.

Je nezpochybnitelné, Ïe hlavní úkoly v boji
proti neklesající nezamûstnanosti musí plnit stát.
Dosud jím pouÏívané nástroje, aÈ jiÏ diskutabilní
investiãní pobídky ãi dotování v˘stavby rÛzn˘ch
prÛmyslov˘ch zón, nebo podpÛrné programy
realizované prostfiednictvím úfiadÛ práce, Ïád-
nou zásadní zmûnu nepfiinesly. I pfiesto Krásná
Lípa programy Úfiadu práce Dûãín naplno vyuÏí-
vala a vyuÏívá. AÈ jiÏ to byly klasické vefiejnû pro-
spû‰né práce ( tzv. vépépéãka), ãi zfiizování
spoleãensky úãeln˘ch míst nebo podpÛrné pro-
gramy pro dlouhodobû evidované uchazeãe
o práci. Ve vyuÏití tûchto moÏností jsme stále
v rámci okresu, ale i kraje, nejaktivnûj‰í.

Po vstupu na‰í zemû do EU se otevfiely nové,
sice sloÏité, moÏnosti v aktivní politice zamûstna-
nosti i pro mûsta a dal‰í subjekty. Prostfiednictvím
rÛzn˘ch evropsk˘ch fondÛ je moÏné získávat,
prostfiednictvím vlastních projektÛ, zajímavé ob-
jemy finanãních prostfiedkÛ. V tûchto fondech
je penûz pfiipraveno relativnû dost.

Na‰e mûsto opût zareagovalo velmi rychle
a mezi prvními v republice získalo pfied rokem
a pÛl 30 mil. korun z Evropského sociálního
fondu, na vybudování Komunitního centra âes-
kého ·v˘carska (KCâ·). Velkou v˘hodou je
100% financování projektu z vnûj‰ích zdrojÛ, není
tedy nutná Ïádná vlastní spoluúãast, nev˘ho-
dou v‰ak nadále zÛstává opoÏdûné zpûtné pro-
plácení v˘dajÛ a ohromná administrativa.

Komunitní centrum v souãasnosti nabízí, pro-
stfiednictvím rekvalifikaãních kurzÛ, více neÏ 50
klientÛm moÏnost zv˘‰it si kvalifikaci a tím i zlep‰it
své ‰ance pfii budoucím uplatnûní na trhu

práce. Podstatnou, pro mûsto velmi dÛleÏitou,
sloÏkou rekvalifikace je i odborná praxe. Tu si kli-
enti po dobu celého roku odpracovávají v na-
‰ich mûstsk˘ch zafiízeních. Vût‰ina v Technick˘ch
sluÏbách, ty je vidût ve mûstû nejvíce. Nûktefií
pracují na sportovním areálu, mÛÏete se s nimi
potkat i v na‰ich domech s peãovatelskou sluÏ-
bou ãi v kulturním domû, v T-klubu.

Vedle rekvalifikací KCâ· nabízí jazykové a po-
ãítaãové kurzy, rÛzné poradenství a asistenci.
Jeho sluÏeb vyuÏívá více neÏ dvû stovky obãanÛ
mûsta. Mezi nimi matky na matefiské dovolené,
zdravotnû postiÏení, dÛchodci.

ZároveÀ je v prÛbûhu roku ve spolupráci s Úfia-
dem práce Dûãín mûstem zamûstnáno více jak
30 dal‰ích nezamûstnan˘ch. V souãasnosti tedy
aktivnû podporujeme a zamûstnáváme více jak
80 lidí.

Organizaãní a administrativní zaji‰tûní tûchto
aktivit je pro Mûstsk˘ úfiad velmi nároãné. A to
ani nemluvû o byrokracii spojené s financová-
ním z fondÛ EU. Pfiesto se pfiipravují dal‰í projekty,
aby byla zaji‰tûna návaznost tûch stávajících.

Pfiípadné zv˘‰ení poãtu zapojen˘ch obãanÛ
je v‰ak problematické a naráÏí minimálnû na
dva limity. Tím prvním jsou organizaãní moÏnosti
Mûstského úfiadu, pfii takto velkém poãtu za-
mûstnávan˘ch lidí. Druh˘m, podstatnûj‰ím limi-
tem, je omezen˘ poãet zájemcÛ o tento zpÛ-
sob pomoci a podpory. ¤ada evidovan˘ch
uchazeãÛ nemá o skuteãnou práci zájem. Na
pûknû vycpaném pol‰táfii sociálních dávek se
jim spokojenû dfiíme. Jak˘koli oficiální pfiíjem jim
krátí nárok na nû a navíc se musí brzy ráno
vstávat. Ale tady musí pomoci stát a zmûnit
zdeformované prostfiedí a zv˘‰it motivaci této
skupiny nezamûstnan˘ch.

Pro ty aktivní, odhodlané se svou nelehkou si-
tuací bojovat, je pfiipravena pomocná ruka.

(J. Koláfi)
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Dvojí pomoc, lidem a mûstu

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
v úter˘ 17. fiíjna

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner

Pfiedvolební sliby
nás vyjdou
draho … ! 

Nová síÈ kvalitních komunikací zaãne zane-
dlouho slouÏit obyvatelÛm a náv‰tûvníkÛm
Krásné Lípy. PfiibliÏnû tfii kilometry asfaltov˘ch
silnic budou slouÏit nejen chodcÛm a cyklis-
tÛm, ale napfiíklad také stále oblíbenûj‰ímu
jeÏdûní na koleãkov˘ch bruslích. Centrem
nov˘ch "silniãek" se stane tzv. komunikaãní
kfiíÏ u nedávno zrevitalizovaného rybníka
Cimrák, kde se v‰echny zmiÀované komuni-
kace "scházejí." Souãástí tohoto "kfiíÏe" je také
zcela nov˘ velk˘ odpoãinkov˘ altán, po-

dobn˘ dal‰ím dvou, v mûstském parku a ve
Sportovním areálu âeského ·v˘carska. Nové
cyklostezky vedou právû od tohoto areálu
k fotbalovému hfii‰ti a od nyní rekonstruova-
ného budoucího Centra sluÏeb v blízkosti ná-
mûstí aÏ na "v˘padovku" na Prahu.

Nové komunikace v Krásné Lípû

Pfied pár mûsíci jsem mûl moÏnost mluvit
chvíli v klidu s Milo‰em Zemanem. O aktivi-
tách na‰eho mûsta v realizaci nejrÛznûj‰ích
investiãních i neinvestiãních projektÛ a vy-
soce nadprÛmûrném zamûstnávání nûkte-
r˘ch cílov˘ch skupin jiÏ trochu vûdûl od na-
‰eho spoleãného pfiítele. ¤íkal jsem mu, Ïe
by bylo potfieba, aby vláda dala daleko
více úãelovû vázan˘ch penûz obcím na
zamûstnávání nezamûstnan˘ch a ulehãila
obecnû zamûstnávání lidí (ostatnû jak také
v‰echny vlády proklamují). Vût‰ina lidí po-
tfiebuje pfiedev‰ím pfiimûfienou práci za ro-
zumn˘ v˘dûlek. Ne prioritnû dostávat jen
jakési „sociální“ dávky, ãi spí‰e „sociální“
dáreãky pro vyvolené. Rodit dûti pro pe-
níze je katastrofou. K mému údivu jsme se
na vût‰inû souvisejících názorÛ shodli. Mys-
lel jsem, Ïe ta shoda nebyla od pana Ze-
mana tak úplnû upfiímná. Vyvedl mû v‰ak
z toho podezfiení pfiedminul˘ t˘den, kdyÏ
pro noviny fiekl, Ïe fiada tzv. sociálních v˘-
dajÛ státu, zvlá‰tû tûch narychlo pfiijat˘ch
pfied volbami, je zhovadilost a Ïe pfiedvo-
lební rozdávání bylo nadbyteãné a bude
nás v‰echny stát dal‰ích 50 miliard dluhÛ.
Co by za to bylo uÏiteãn˘ch vûcí … ! Ales-
poÀ nûkdo, kdo má makroekonomick˘
pfiehled fiekne, jak se vûci mají. 

·koda, Ïe aÏ tehdy, kdyÏ si pravdu mÛÏe
dovolit a nejde mu aktuálnû jen o hlasy
voliãÛ. (Zbynûk Linhart)

Jedna ãást nové stezky vede od Cimráku
k Centru sluÏeb (domu chovatelÛ) a vyústí na
námûstí. 
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Jedenáctého první  
se narodilo první

Příští číslo Vikýře vyjde  
v úterý 20. února 2007

Chodím, chodíš, 
chodíme… Jezdím, 
jezdíš, jezdíme

Přiznejme si, že si všichni velmi rádi svorně za-
nadáváme, když se nám něco nelíbí. A zima je pro 
takové nadávání docela vděčné období. Nesněží, 
nebo zase sněží, není žádná zima, nebo zase je. 
A když už je, tak silnice nejsou upravené podle na-
šich představ, na chodnících to klouže, řidiči jsou 
bezohlední, protože prostě musí projet tou louží, 
která nás nahodí od hlavy až k patě, silničáři za-
spali, technické služby se také nepřetrhnou, …

A tak se k davu přidám i já jako řidič. Ale od 
začátku. Chodníky ve městě jsou, alespoň podle 
mého názoru upravené, chodit se po nich přece dá, 
dokonce jsou upravené i do široka, takže mohou jít 
vedle sebe i dva ne-li tři lidé. Silnice jsou také sjízd-
né, jen jsou někde trochu užší, protože ne vždy je 
kam sníh odhrnovat. A jsme u jádra věci.

Jako řidič si uvědomuji, že musím stavu vozovky 
přizpůsobit i svou jízdu. Někdy mi ale není jasné, 
zda si to samé uvědomují i samotní chodci. Někteří 
krásnolipští chodci rozhodně ne. Vážně nemohu 
pochopit, proč jdou po silnici v místech, kde je 
upravený chodník a ještě drbou tři vedle sebe a na 
toho praštěného řidiče, který si dovolí jet po silnici 
se dívají jako na vetřelce. Pokud hazardují se svým 
životem, je to jejich věc, ale to, že hazardují s mým 
štěstím mě opravdu štve. Prosím uvědomte si, že 
stejně jako já i vy jste účastníky silničního provozu. 
Tak se podle toho chovejte a nenadávejte jen na 
bezohledné řidiče... Šárka Pešková

Bez větších komplikací zvládli pracovníci krás-
nolipských technických služeb letošní první vět-
ší sněhovou nadílku. Dlouho očekávaný nástup 
zimy pomohlo zdárně eliminovat i použití nově 
pořízené komunální techniky. Dva nové, v loň-
ském roce zakoupené, traktory přinesly nejen 
větší komfort jejich obsluze, ale především širší 
užitné vlastnosti a větší spolehlivost. Především 
značná poruchovost starých strojů přinášela v ka-
lamitních situacích nepříjemné komplikace a na-
bourávala harmonogram zimní údržby.

K traktorům byly také pořízeny dvě čelní rad-
lice, kdy jedna byla úspěšně vyzkoušena již 
v minulých letech. Tento typ radlic přináší nové 
možnosti práce se sněhem, především při větším 
spadu a zdolávání sněhových bariér. Do úklidu 
chodníků a parkovišť byla také zapojena sněhová 
fréza, která je přídavným zařízením nového ma-
lotraktoru. Ve spojení s čelním nakladačem tak 
máme nyní k dispozici velmi dobrou kombinaci 
úklidové techniky a můžeme účinněji reagovat 
na vzniklou situaci.

Na zimní údržbě komunikací se podílí na čtyři 
desítky pracovníků města, vč. klientů Komunitního 
centra ČŠ. I při použití veškeré techniky, jejím včas-
ném nasazení a zapojení takovéhoto počtu pra-
covníků není možné být na každém místě ihned. 
Město Krásná Lípa udržuje více jak 60 km místních 
komunikací, chodníků a řadu parkovacích ploch. 

Postupuje se dle schváleného plánu zimní údržby, 
část komunikací (především v čistě rekreačních 
oblastech) je udržována na požádání.

K případným podnětům, připomínkám či poža-
davkům využijte především telefonní kontakt:

Technické služby Krásná Lípa – 412 354 848, 
777 638 828, 777 036 828 – p. Kamberská,  
p. Bartoň. Jan Kolář

První sněhová nadílka
prověřila novou techniku

První sníh ovšem neprověřil pouze techniku krásnolipských Technických služeb, ale i stavařskou techniku míst-
ních dětí. Nutno podotknout, že sněhuláky stavět opravdu umí, jediný problém je v tom, že jim letošní zima zatím 
neposkytla příliš materiálu. (vik)
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Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
v pondělí 12. 2. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 15. 2. 2007 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vy-
zvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.

Provozní doba Tsm Krásná Lípa: 
Pondělí 7.00 – 12.00 h 14.00 - 17.00 h
Úterý 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Středa 7.00 – 12.00 h 14.00 – 17.00 h
Čtvrtek 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Pátek 7.00 – 13.00 h
Sobota v sudém týdnu 8.00 – 11.00 h

Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

Centrum péče o člověka hledá 
do týmu muže i ženy pro poradny 

zlepšování kondice a tvarování 
postavy. Rekvalifikace zajištěna.

HPČ i VPČ. Pro více informací 
volejte 775 375 065.

Hledáte práci? Najděte ji s pomocí 
Komunitního centra!

Komunitní centrum Českého Švýcarska připravilo 
novou službu, která Vám pomůže při hledání práce. 
Každé úterý od 8 do 10 hodin a každou středu od 15 
do 17 hodin je v Komunitním centru v Krásné Lípě 
otevřena Job poradna, kde můžete využít služeb, 
které Vám pomohou k získání práce. 

V Job poradně Vás asistentka naučí psát životopis 
a motivační dopis, ukáže Vám další zdroje nabídek 
práce (nejenom z Úřadu práce), připraví Vás na 
osobní pohovor a umožní Vám kontakt s budoucím 
zaměstnavatelem. V Job poradně naleznete také 
aktuální nabídku práce v regionu, budete moci vyu-
žít přístupu k internetu a počítači pro hledání práce, 
psaní životopisu a motivačního dopisu. A jak do-
dává asistentka Job poradny, Eva Mánková, je tato 
služba určena všem, kterým se nedaří najít práci, 
přejí si svou současnou práci změnit nebo si ji na-
opak chtějí udržet. 

Job poradna (poradenství v oblasti hledání a udr-
žení práce) je otevřena od 13. února 2007 každé 
úterý od 8 do 10 hodin a každou středu od 15 do 
17 hodin. Asistentkou Job poradny je Eva Mán-
ková a kontakt na Job poradnu je 412 354 843, 
775 554 492 nebo e-mail: mankova@krasnalipa.cz. 

Job poradna je Vám poskytována zdarma v rámci 
iniciativy společenství Equal a je hrazena z evrop-
ského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra Českého ŠvýcarskaJak bude Vikýř vycházet 

do června 2007
 uzávěrky příspěvků vychází v úterý
 27. 2. 6. 3.
 13. 3. 20. 3.
 27. 3. 3. 4.
 10. 4. 17. 4
 24. 4. 1. 5.
 8. 5. 15. 5.
 22. 5. 29. 5.
 5. 6. 12. 6.
 19. 6. 26. 6.

Děkujeme za všechny příspěvky a stále připomíná-
me – tvořte s námi Vikýř, jen tak bude lepší.

Děti hledají někoho, kdo by
jim půjčil pec na výpal

Až tisíc korun za výpal keramických výrobků by 
mohli platit všichni ti, kteří navštěvují keramický 
kroužek v Krásné Lípě. Tam, kde děti dosud své 
výrobky pálily, je už nechtějí a zakoupení nové 
pece přijde minimálně na čtyřicet tisíc korun. 
„Proto bych ráda požádala někoho z okolí, zda 
nemá menší pec na výpal keramiky na vypůjčení 
nebo neví, kde bychom mohli pálit,“ řekla vedoucí 
kroužku Hana Volfová. S rukama v klíně ale nesedí 
a další možnosti hledá sama. „Jedna možnost se 
nám naskytla například v umělecké škole, ale výpal 
přijde jen na energii na tisíc korun, což je pro nás 
moc, to zaplatit neumíme,“ podotkla. Děti totiž za 
jednu hodinu strávenou na kroužku, pokud má být 

dostupný všem, zaplatí desetikorunu a to stačí jen 
na nákup materiálu. Přitom právě o tento kroužek 
je mezi krásnolipskými dětmi, ale i mezi dospělými 
velký zájem. Jeho dnešní kapacita je překročena, 
na kroužek pravidelně dochází dvacet dětí i do-
spělých. Štěstí mají v tom, že jim vstříc vyšla místní 
základní škola, která jim pro činnost poskytla svou 
keramickou dílnu, pec ale nemá.

„Sice máme podánu žádost o dotaci na nákup 
nové keramické pece, ale to zda budeme úspěšní 
se dozvíme nejdříve v březnu,“ podotkla Hana Vol-
fová. „Pokud by nám někdo dovedl pomoci budu 
ráda, když se ozve na číslo 777 291 400,“ požádala 
vedoucí oddílu. (vik)

Reaguji na článek Jana Fialy Hledač hledá – zlo-
děj krade, který se objevil v minulém čísle Vikýře. 
Konkrétně pak především na tyto dvě věty: „Mno-
ho „chytrých“ hlav, zejména z hlavního města, 
přichází téměř denně s nápady, které mají těmto 
„chudákům“ zabezpečit slušný život. 99% těchto 
zmocněnců, konzultantů, manažérů a koordinátorů 
pro práva kdekoho však nikdy nemělo za sousedy, 
kteří ukradnou vše, co není zabetonované 5 metrů 
do země, kteří obtěžují křikem, zápachem, špínou 
a agresivitou ostatní, kteří neplatí vůbec žádné služ-
by a tím okrádají všechny, kteří téměř beztrestně za-
městnávají policii a úřady soustavným porušováním 
všech předpisů a zákonů, kteří vysávají stát formou 
bezedných sociálních dávek, kteří „dělají“ děti jen 
pro peníze a následně se o ně nestarají, a tím z nich 
vychovávají jen další zloděje a nepřizpůsobivé.“

Na začátek bych uvedl, že v Krásné Lípě žiji 20 let, 
a problém tak znám velice dobře. Nemohu se zbavit 

dojmu, že článek byl napsán poněkud netolerant-
ně a omezeně. Tento pohled je velice jednostranný 
a vůbec nehledí na druhou stránku věci. Autor by 
se měl zamyslet nad tím, co by nastalo, kdyby ony 
„chytré“ hlavy pro „nepřizpůsobivé“ nic nedělaly. 
Kdyby nebylo pomoci ve formě různých sociálních 
dávek a výstavby bydlení, žili by oni „nepřizpůsobi-
ví“ v otřesných podmínkách a byli by nuceni chodit 
krást mnohem víc. Chodili by krást stavebniny, aby 
si vylepšily svoje rozpadající se domy, chodili by 
krást peníze a základní potřeby, aby se uživili. Také 
jsou známy i případy „nepřizpůsobivých“, kteří na 
základně pomoci od státu poznali, že můžou začít 
žít i lepší život. 

Připadá mi, že pan Fiala by nejradši nechal „nepři-
způsobivé“ jejich osudu. Možná by se i sám potom 
divil, jak by to tu vypadalo...Problém „nepřizpůsobi-
vých“ pronásleduje naší republiku již desetiletí a již 
desetiletí se hodně lidí snaží najít řešení. Velice mě 
mrzí, že druhý muž tak v mnoha ohledech moderní-
ho města jako je Krásná Lípa, má na tento problém 
tak zastaralý a omezený pohled.

Martin Chroust,
student UJEP v Ústí nad Labem

„Nepřizpůsobiví“
z trochu jiného pohledu
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·koláci z jihomoravského Uherského Brodu
a Ústí nad Labem pfiijeli uklízet do Krásné Lípy,
která se pravidelnû dvakrát do roka pfiipojuje
k celosvûtové akci Clean Up the World - Uk-
liìme svût. "V minulosti jsme bûhem této akce
uklízeli koryto fiíãky Kfiinice, tentokrát jsem si ale
nechali zmapovat ãerné skládky ve mûstû
Ïáky zdej‰í základní ‰koly a ta nejvíce viditelná
zneãi‰tûná místa jsme uklidili," fiekl za pofiáda-
jící âSOP Tilia její pfiedseda Jan Eichler. Uher-
skobrod‰tí a ústeãtí ‰koláci tak poklidili podél
cyklostezky vedoucí z Krásné Lípy na Dymník
a Rumburk a na Kamenné Horce, která je
ba‰tou chalupáfiÛ. "Úklid podél cyklostezky byl
opravdu chuÈovka, zhruba do tfiiceti padesá-

tilitrov˘ch pytlÛ jsme nacpali cel˘ ‰atník, kom-
poty, potahy z autosedaãek, molitany, ne-
chybûl ani volant z auta," vyjmenoval uãitel
uherskobrodsk˘ch ‰kolákÛ Roman Patka. Do-
dal Ïe z vyhozen˘ch vûcí, které lemovaly ãást
krásnolipské cyklostezky by se dalo pomûrnû
slu‰nû vybavit i auto. Co ale ústecké a jiho-
moravské dûti na celé akci mrzelo nejvíce ne-
bylo ani tak to, Ïe z místních jim uÏ tradiãnû ni-
kdo nepfii‰el pomoci, ale to, Ïe jejich pÛldenní
práce vzala za své, kdyÏ se v pozdních odpo-
ledních hodinách vydaly na cestu do Rum-
burku a ve‰keré posbírané odpadky se opût
válely tak, kde je dopoledne sesbíraly a pytle
byly pryã. A v zápûtí potkaly nûkteré krásno-

lipské obyvatele jak si vesele vykraãují s pev-
n˘mi bíl˘mi pytli s logem Ukliìme svût pln˘mi
jablek a vezou je do v˘kupny.

K celosvûtovému úklidu Krásné Lípy
se pfiipojili i jihomoraváci

Nûkolik men‰ích ploch na Varns-
dorfské ulici, které byly dosud jen
extenzivnû udrÏovány, se v tûchto
dnech mûní pfied oãima. 

Parãík v horní ãásti je jiÏ zrekon-
struován. Nové úpravy, vã. ma-
lého vfiesovi‰tû navrhl jiÏ tradiãnû
Ing. Karel Hieke. PÛvodní vzrostlá
zeleÀ se stala dobr˘m základem
pro celou kompozici a na místû
vznikl útuln˘ kout lákající k pose-
zení. AÏ se zazelená novû naset˘
trávník, bude celkov˘ dojem
umocnûn.

Stejnû tak pro‰lo úpravou okolí
parkovi‰tû na kfiiÏovatce Varns-
dorfské a Studánecké ulice. Bfiehy
jsou osázeny okrasn˘mi kefii a nû-
kolika vzrostl˘mi smrky panãião-
v˘mi. Kdysi odkladi‰tû odpadkÛ
a smetí a neudrÏovaná plocha se
v˘raznû promûnila k lep‰ímu. Zva-
Ïuje se zde umístûní separaãních

kontejnerÛ na oddûlen˘ sbûr od-
padÛ, které v této ãásti mûsta
chybí.

Podobnou zmûnou projde okolí
odstavné plochy, o nûco v˘‰e,
u b˘valé restaurace Sparta. Upra-
vené plochy zelenû se tak roz‰ífií
i dále od centra mûsta.

Poté, co dokonãí na‰i zahradníci
úpravy v této ãásti mûsta, zahájí
osazování nové ãásti Sportareálu
â·. Plochy jsou jiÏ pfiipraveny a ze-
leÀ opût vhodnû doplní stavební
prvky a podtrhne celkov˘ dojem
z nového zafiízení.

Nová doprovodná zeleÀ je jiÏ
ãásteãnû i okolo nové cyklos-
tezky, ale ta sama o sobû stojí za
procházku. Tento kout mûsta se
zmûnil k nepoznání. VyuÏijte krás-
ného podzimu a sami se pfie-
svûdãte.

(J. Koláfi)

Parkové úpravy 
na Varnsdorfské i jinde

V Uherském Brodû? Ptáte
se proã? ProtoÏe dûti z to-
hoto, vlakem dvanáct ho-
din vzdáleného jihomorav-
ského mûsta, pfiijely do
Krásné Lípy pomoci uklízet
ãerné skládky, ov‰em nûk-
tefií na‰i milí pfiiãinliví spolu-
obãané jim vzali iluze.
A právû touto cestou jim
dûti, úãastníci celosvûtové
akce Ukliìme svût, a orga-
nizátofii akce âesk˘ svaz
ochráncÛ pfiírody z Krásné
Lípy, mûsto Krásná Lípa
a zamûstnanci krásnolip-
sk˘ch Technick˘ch sluÏeb
vfiele dûkují.

Jihomoravské a ústecké
dûti, podot˘kám dûti, uklí-
zely skuteãn˘ nepofiádek
cestou na Skfiivánek. Ve‰el

se zhruba do ãtyfiiceti pa-
desátilitrov˘ch pytlÛ, tech-
nické sluÏby je bohuÏel uÏ
vyvést nestihly. Nûkdo je vy-
sypal, ukradl, nacpal do
nich jablka a odvezl do v˘-
kupny. Nevûfiíte? Ti samí
‰koláci, ktefií tyto pytle plnili
odpadky na‰e milé Krásno-
lipáky s bíl˘mi pytli s logem
Ukliìme svût nacpan˘mi ja-
blky a naskládan˘mi na
kárce chytili. TakÏe je‰tû
jednou dûkujeme a dûku-
jeme i tûm, ktefií moÏná
mají plná ústa o krásném
mûstû, ale k pln˘m rukám
mají daleko. Místním totiÏ
pofiádek ve mûstû na srdci
pfiíli‰ neleÏí, nikdo nepfii‰el.

(·árka Pe‰ková)

Kde si o Krásnolipácích
je‰tû dlouho 

budou vyprávût?

- Uã. se ptá: Do ãeho dáváme fotografie? - Do alobalu!
- V parku dûti sbírají pfiírodniny, dítû donese bukvici, uã. se zeptá:
Ví‰, jak se tato pfiírodnina jmenuje? - Banketka!

- Nad obrázkem Rumcajse se uã. zeptá dûtí, jak se postava jmenuje, dítû odpoví - Krucipísek!
- Chlapci je ‰patnû v autobuse, ukáÏe na hlavu a poví: Já mám aÏ tady Ïaloudek!
- Uã. pohladí dítû na ãele a vzápûtí se ho zeptá: Kde jsem tû pohladila? - Na leãe!
- Chlapeãek leÏí v post˘lce, mazlí se s hro‰íkem a povídá: To je hezkej knedvídek!
- Uã. ukazuje dûtem obrázky hub, narazí na obrázek Kfiemenáãe, zeptá se na název houby
a napoví Kfie… : Kfiemílek!

- Uã. se ptá dûtí na název hud. nástroje- rumbakoule: Chlapec odpoví hopsakoule!!! 
- Dûti shlédly v kinû pfiedstavení O dvanácti mûsíãkách, uã. se ptá dûtí, jak se jmenovala po-
hádka, dûvãe poví: O dvanácti hvûzdiãkách!

- Dûti mají za úkol nosit do M‰ pfiírodniny a sbûr, chlapec doma poví: Máme nosit do ‰kolky
odpadky!

- Uã. s dûtmi provádí grafomotorická cviãení na uvolnûní zápûstí v podobû klubíãek, chlapec
poví: To jsou motáãe!! Kolektiv M· Smetanova

Úsmûvy z M·
aneb my jsme malí mudrlanti

TRUHLÁ¤STVÍ
Ondfiej Zan

Nábytek na míru - kuchyÀské linky se 
spotfiebiãi

- vestavûné skfiínû
- dûtské pokoje
- kanceláfisk˘ nábytek

2. Polské armády 186/54
408 01 Rumburk
IâO: 719 36 670
tel./fax: 412 331 537 mob: 774 199 738
e-mail: truhlarstvi.rbk@seznam.cz

Na‰im cílem je spokojenost zákazníka, kterému bude
dlouho slouÏit ná‰ nábytek dle jeho pfiání – vesta-
vûná skfiíÀ, renovace kuchyÀské linky, kanceláfisk˘
nábytek, dûtské pokoje.
Konzultace zakázky, zamûfiení projektu a návrh pro-
jektu vãetnû cenové nabídky poskytujeme zcela
zdarma.

Inzerce
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DOTACE MĚSTA. Nejpozději do 15. 2. mohou krás-
nolipské organizace na Městském úřadě v Krásné 
Lípě podávat žádosti na akce a činnost pro rok 2007. 
Od letošního roku platí i nová pravidla pro přidělo-
vání těchto příspěvků. Navíc je nutné mít veškeré 
doklady pro vyúčtování rozepsané do detailu, kaž-
dou věc zvlášť, v opačném případě nebude doklad 
uznán. Informace, žádosti i pravidla jsou k dostání 
na městském úřadě u Jany Galové. 

Šluknov prezentoval Šluknovský výběžek. Na vý-
stavním veletrhu Go Brno se v polovině ledna jako 
každým rokem konal veletrh cestovního ruchu Go 
Brno a Regiontour, kde se mělo možnost prezento-
vat z našeho výběžku i městečko Šluknov. Návštěv-
ník tohoto stánku mohl vidět, v jaké fázi je rekon-
strukce zámku, obdržel informace ohledně výletů, 
rozhleden a ubytování v blízkém okolí, tzn. Mikrore-
gionu Sever. Novou expozici také můžete shlédnout 
na výstavě Holiday World na pražském výstavišti 
v Holešovicích ve dnech 15. až 18. února 2007.

Loreta má opět průvodce. Po téměř dvouleté pře-
stávce se na konci roku 2006 dočkali návštěvníci 
rumburské lorety celoroční průvodcovské služby. 
Významná barokní architektonická památka, která 
v letošním roce oslaví tři sta let od dostavby a vysvě-
cení, je nyní přístupná celoročně od úterý do soboty, 
v neděli pak po předchozí telefonické objednávce. 
Nová průvodkyně Barbora Hildebrandtová si připra-
vila poutavé vyprávění o historii někdejšího proslu-
lého mariánského poutního místa. 

14. 2. BUDE VALENTÝN. Ač ještě před několi-
ka lety byl tento svátek zamilovaných zavrho-
ván jako „importovaný“ a „americký“, dnes je již 
„etablován“ v celé ČR i v Krásné Lípě. Proto ne-
zapomeňme darovat ve středu 14. února svým 
milým alespoň drobný dáreček, psaníčko nebo 
alespoň „textovku“ a vzít je např. na odpolední 
romantickou procházku po zimním Krásnolipsku, 
zakončenou v některé z místních restaurací třeba 
dobrou večeří.
TIP NA „VALENTÝNSKÝ“ VÝLET: Z náměstí jde-
me „ruku v ruce“ přes městský park na Kamennou 
horku, která nabízí směrem ke Kyjovu cca okolo 
17.00 úžasné západy slunce a zpět to můžeme 
vzít např. přes některou z restaurací v Krásném 
Buku.
INTERNET ZDARMA. Od 1. února 2007 se v měst-
ské knihovně v Krásné Lípě nevybírají žádné po-
platky za používání internetu.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SE PŘEKLÁDÁ!!! Z dů-
vodu nemoci se divadelní představení 1+1=3 pře-
kládá ze čtvrtka 1. února na čtvrtek 8. února také 
na 19:00 hodin. Vstupenky jsou platné, v případě, 
že se vám náhradní termín nehodí,vstupné vrátím. 
Komedie 1+1=3, kterou pod taktovkou režiséra Ja-
roslava Mrštíka nastudoval Divadelní soubor Domu 
kultury v Rumburku. Vstupné je 50,- Kč.
SKAUTSKÁ VÝSTAVA. Od 30. ledna do 23. února se 
v domě kultury ve Šluknově koná skautská výstava, 
která prezentuje 100 let Junáka ve Šluknově.
JAK SE DOSTAT NA VYSOKOU. Klub Zavináč 
v Rumburku ve čtvrtek 8. února od 16 hodin pořádá 
přednášku na toto téma. Vstup volný.

Různé Pozvánky

Naší základní škole se podařilo získat finanční pod-
poru v neuvěřitelné hodnotě 837 010 Kč na projekt 
„Vzdělávejme se společně“, který začal v lednu 2007 
a měl by trvat do června 2008. Finanční podporu 
nám schválil Evropský sociální fond prostřednictvím 
MŠMT. Projektem řešíme zejména integraci znevý-
hodněných osob, která povede ke zlepšení jejich 
budoucí uplatnitelnosti na trhu práce.

Hlavním cílem je zpracování a realizace progra-
mu integrace znevýhodněných žáků do systému 
vzdělávání a vytvoření materiálních, personálních 
a vzdělávacích podmínek tohoto programu.
Program integrace „Vzdělávejme se společně“ 
v sobě zahrnuje:
-  vytvoření obecných pravidel při sestavování 

plánu integrace jednotlivých žáku
-  vytvoření reálného modelu školního úspěchu 

romských žáků
-  zavedení nových volitelných předmětů Člověk 

a volba povolání, Člověk a domácnost
-  vytvoření učebních osnov a zkvalitnění materi-

álních podmínek pro jejich realizaci pro osoby 
předčasně opouštějící vzdělávací systém

-  nabídku nových zájmových činností

-  vzdělávání bez předsudku - semináře pro všech-
ny pedagogické pracovníky

Program zároveň osobám se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, romským žákům zajistí:
- integraci do společnosti;
- překonání bariéry přístupu ke vzdělání;
-  překonání předsudku vůči jakýmkoli odlišnostem;
- rozvíjení vlastní iniciativy.

Základní vzdělávání vyžaduje zejména pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami, aby pro-
středí, které bude pro ně vytvořeno bylo podnětné, 
povzbuzovalo je, chránilo a podporovalo a zajistilo, 
aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobe-
né individuálním potřebám optimálně vyvíjel v sou-
ladu s vlastními předpoklady ke vzdělání.

Všem žákům bez rozdílu musí být dána možnost 
zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.

Pro realizaci projektu bude sestaven 4 členný řeši-
telský tým, na projektu se však budou podílet všich-
ni pedagogičtí pracovníci II. stupně a také asistent 
pedagoga.

Za kolektiv Základní školy a Mateřské školy Krásná 
Lípa Lucie Hanková.

V roce 2006 byl podpořen také celostátní turistický 
sraz.

Vzdělávejme se společně

Jistě si většina občanů všimla změny vzhledu budo-
vy Obvodního oddělení policie Krásná Lípa. V celé bu-
dově byla na konci podzimu 2006 provedena výměna 
oken za plastová bezpečnostní, díky kterým mohly být 
odstraněny i mříže. To však není jediná změna, která 
na tomto oddělení proběhla. Krásnolipské oddělení 
bylo zařazeno do „Projektu 1000“, jehož cílem je pro-
vést změny ve stavebně technickém řešení a vybave-
ní policejních služeben. Těchto změn si každý všimne 
hned po vstupu do budovy oddělení. V přízemí se už 
nenachází samostatná místnost, kde sloužil policista 
přijímající oznámení od občanů. V tomto prostoru 
byla vybudována tzv. recepce. Celé přízemí bylo navíc 
rozděleno tak, aby při vstupu občan nepřišel do kon-
taktu s případnými podezřelými. Zmizela stará dřevě-
ná lavice a byla nahrazena moderními sedadly, jedním 
pro poškozené, druhým pro podezřelé. Velkou změnu 
prodělal i kancelářský nábytek, který byl z větší části 
nahrazen novým. Další novinkou je připojení zdejšího 

oddělení k Internetu, prostřednictvím kterého mohou 
občané i organizace komunikovat s krásnolipským 
oddělením a to prostřednictvím emailové adresy dco-
opklipa@mvcr.cz. Další změnu prodělal interiér všech 
místností, které jsou nově vymalované a nyní některé 
dokonce září barvami. Pro případné podezřelé je na 
chodbě u vstupu do cely připravena kamera, která 
bude sledovat jejich chování.

V neposlední řadě se na krásnolipském oddělení 
setkáte s některými novými policisty a novým ve-
doucím npor. Jiřím Stejskalem, který má zkušenosti 
nejen z menších oddělení, kde dříve vykonával funkci 
vedoucího, ale také z oddělení policie v Děčíně, kde 
pracoval jako zástupce velitele.

Na závěr uvádím telefonní čísla, kterými můžete 
volat na OOP Krásná lípa a to 412 383 333, faxové 
412 383 277, v případně na služební mobilní telefon 
hlídky 723 255 954. prap. Jan Hampl,

inspektor OOP Krásná Lípa

Do nového roku 2007 s policií 
v Krásné Lípě v novém
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II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 6 - 01
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 241/1; o výměře 603 m2; k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1314/39; o výměře 398 m2; k. ú. Krásná 
Lípa.
 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 6 - 02
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 3048/5, 
o výměře 44 m2, p. p. č. 3048/9, o výměře 181 m2, 
p. p. č. 3064/39, o výměře 25 m2, p. p. č. 3064/46, 
o výměře 4 m2, p. p. č. 3064/47, o výměře 16 m2 
a p. p. č. 3064/49, o výměře 10 m2, vše k. ú. Krás-
ná Lípa, za účelem majetkoprávního vypořádání 
toku Křinice Povodí Ohře, s. p. Chomutov, za cenu 
470 Kč.
 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 6 - 03
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1159/3 
o výměře 296 m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zří-
zení zahrady Jiřímu Štěrbovi, Krásná Lípa, Rum-
burská 678/8, za cenu 8 400 Kč. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.
 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 6 - 04
RM projednala žádost Jiřího Moravce, Varnsdorf, 
Partyzánů 1615, o odkoupení p. p. č. 3077/2 a st. 
p. č. 733/1, vše k. ú. Krásná Lípa, za účelem vý-
stavby rekreačního objektu a ukládá Vladimíře 
Doškové:
1) vyzvat žadatele k předložení vyjádření Povodí 
Ohře, s. p. Chomutov a SÚS Děčín,
2) vyzvat Povodí Ohře, s. p. Chomutov k adminis-
trativnímu vypořádání toku Křinice na předmět-
ném pozemku.

Prodej pozemků
Usnesení RM č. 6 - 05
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 601 
a p. p. č. 1510, vše k. ú. Vlčí Hora, Květuši Chvá-
talové, Teplice, Lbín 15, z důvodu nedořešených 
vlastnických vztahů 
k objektu. 

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 6 - 06
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1166/6, o vý-
měře 200 m2, části p. p. č. 1166/2,o výměře 150 
m2 a části p. p. č. 1159/1, o výměře 610 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Stani-
slavu Lešovi, Krásná Lípa, Rumburská 658/4.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 6 - 07
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2005/
23/15-215 na pronájem části p. p. č. 1936, k. ú. 
Krásná Lípa, nájemce Ludmila Švorcová, Krásná 
Lípa, Frindova 8, dohodou ke dni 31. 1. 2007. 
 
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 6 - 08
RM schvaluje ukončení smlouvy č. 99/23/17-030 
na pronájem p.p.č. 847, k.ú. Krásná Lípa, nájemce 
Petr Kuzo, Chlumec, Cyrilská 192, dohodou ke dni 
10. 1. 2007.
 
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 6 - 09
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu po-
zemku č. 2002/23/15-061, nájemce Vladimíra 
Petrová, Krásná Lípa, Studánecká 21, kterým se 
prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2011.
 
Převod pozemků
Usnesení RM č. 6 - 10
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod 
p. p. č. 1314, o výměře 54 m2 a p. p. č. 1311/1, 
o výměře 244 m2, vše k. ú. Vlčí Hora, Biskupství 
Litoměřickému, Litoměřice, Dómské náměstí 
9, za podmínky zřízení veřejné komunikace ke 
hřbitovu.

Prodej pozemku
Usnesení RM č. 6 - 11
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1216/2 
o výměře 171 m2 a p. p. č. 1216/3 o výměře 170 
m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady 
Pavlu Synkule, Krásná Lípa, Sněžná 9, za cenu 

6 820 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené.

Směna pozemků
Usnesení RM č. 6 - 12
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 
712/2 díl a o výměře 96 m2, k. ú. Krásná Lípa ve 
vlastnictví města Krásná Lípa za část p. p. č. 711 
díl b o výměře 18 m2 a díl e o výměře 2 m2, část 
st. p. č. 485/3 díl c o výměře 28 m2 a část p. p. č. 
2597/6 díl d o výměře 25 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
s Karlem a Marií Kopeckými, Krásná Lípa, Na Nás-
pu 6. Žadatelé uhradí veškeré náklady se směnou 
spojené.

Směna pozemků
Usnesení RM č. 6 - 13
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 
2870/1 díl c, o výměře 9 m2 a části p. p. č. 2870/1 
díl b, o výměře 6 m2, vše k. ú. Krásná Lípa, z vlast-
nictví města Krásná Lípa, za část p. p. č. 2870/3 
díl f, o výměře 154 m2 a části p. p. č. 2870/4 díl g, 
o výměře 52 m2, vše k. ú. Krásná Lípa z vlastnictví 
Ústeckého kraje. 
 
Směna pozemků
Usnesení RM č. 6 - 14
RM projednala návrh směny pozemků Oldřicha 
Zahradníčka, Krásná Lípa, Sněžná 7, o doplnění 
části p. p. č. 1280/4, k. ú. Vlčí Hora a ukládá od-
boru výstavby, investic a ŽP projednat s manžely 
Růžičkovými budoucí odkoupení uvedeného 
pozemku.

Byty
Usnesení RM č. 6 - 15
RM schvaluje Antonii Mirkové, Nemocniční 1149/
12A, Krásná Lípa úhradu dluhu na anuitních 
splátkách za bytovou jednotku č. 9, Nemocniční 
1149/12A v měsíčních splátkách ve výši 5 000 Kč.
 
Byty
Usnesení RM č. 6 - 16
RM schvaluje Daně Smolové žádost o výměnu 
bytu č. 15, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa za 
byt č. 1, Smetanova 285/2, Krásná Lípa. Kauce ve 
výši 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si nájemce 
provede na vlastní náklady.
 
Smlouva o užívání pozemku
Usnesení RM č. 6 - 17
RM doporučuje ZM neschválit zřízení věcného 
břemene o užívání části p .p. č. 1819/1, k. ú. Krás-
ná Lípa a doporučuje ZM schválit smlouvu o uží-
vání zmíněného pozemku, uzavřenou mezi měs-
tem Krásná Lípa a Milanem Duškem. Smlouva se 
týká umožnění přístupu jmenovaného k objektu 
č. p. 1059, kterého je vlastníkem, dle zákresu 
v katastrální mapě.
 
Odkoupení propagačních DVD
Usnesení RM č. 6 - 18
RM schvaluje odkoupení 25 ks propagačních 
DVD FS Lužičan z III. Mezinárodního folklorního 
festivalu Tolštejnského panství v roce 2006.

III. Různé
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 6 - 19
RM schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě 
číslo 772 012838 7 společnosti KOOPERATIVA 
POJIŠŤOVNA, a. s..

Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 6 - 20
RM schvaluje dodatek č. 2 kupní smlouvy č. 02/
2004 mezi městem Krásná Lípa a Základní školou 
a Mateřskou školou Krásná Lípa na odběr obědů 
pro zaměstnance města Krásná Lípa ze školní jí-
delny s účinností od 1. 1. 2007.
 
Odběr obědů z Domova důchodců a ÚSP Kr. 
Lípa
Usnesení RM č. 6 - 21
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskyto-
vání stravování mezi městem Krásná Lípa a Do-
movem důchodců a ÚSP Krásná Lípa s účinností 
od 1. 1. 2007.
 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 6 - 22
RM doporučuje ZM schválit doplnění kupních 

smluv o ustanovení: Kupující byl seznámen 
s platným územním plánem města Krásná Lípa.
 
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 6 - 23
RM podle odst. V. čl. 4 V odstupuje od nájemní 
smlouvy č. 97/23/70/037, nájemce Marie Králová, 
Krásná Lípa, Lidická 11.
 
Poskytování informací podle z. č. 106/1999 
Sb.
Usnesení RM č. 6 - 24
RM bere na vědomí výroční zprávu v oblasti po-
skytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů za rok 2006 RM bere na vě-
domí přehled žádostí o podání informace podle 
zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu 
k informacím za rok 2006.
 
Odvolání z komisí RM
Usnesení RM č. 6 - 25
RM odvolává ze svých komisí tyto členy:
kulturní komise - Mgr. Petr Koubek, Mgr. Hana 
Brabníková, Mgr. Jarmila Jarolímková, 
Jan Rosa,
sbor pro občanské záležitosti - Nada Slanařová, 
Marie Pařezová,
komise zdravotně sociální - Milada Goldbergová,
komise školství, mládeže a tělovýchovy – Karel 
Beneš, Josef Šmalcl, Jan Nykodým,
komise pro přidělování dotací – Hana Volfová,
komise sociálně právní ochrany dětí – Miroslava 
Porubová.
 
Jmenování do komisí RM
Usnesení RM č. 6 - 26
RM projednala činnosti a účast v komisích RM 
a návrh volebních stran Sdružení 2006, KSČM 
a Strany zelených a jmenuje za členy komisí RM:
a) komise výstavby a životního prostředí - 
Ing. Antonín Slejška,
b) kulturní komise - Miloš Kubišta, Jaroslav Kova-
řík, Eva Vavříková,
c) komise zdravotně sociální - Jaroslav Stibor, 
d) komise pro hospodaření s byty - Václav Šena,
e) komise školství, mládeže a tělovýchovy - Dana 
Smolová, Jiří Podhorský, Kateřina Němcová, Petr 
Němec, Mgr. Petr Koubek,
f ) komise sociálně právní ochrany dětí - Jan Fiala, 
Mgr. Petr Koubek,
g) komise cestovního ruchu - Jan Fiala, Ing. Jiří 
Rak, Jaroslav Hofman, Ing. Radana Michlíková,
h) komise pro přidělování dotací - Jan Fiala.
 
Pracovní skupina
Usnesení RM č. 6 - 27
RM na základě usnesení RM č. 5-01 ze dne 
4.1.2007 zřizuje pracovní skupinu zabývající se 
interpelací zastupitele Miroslava Brabníka a jme-
nuje její členy - Jan Fiala, Miroslav Brabník, Jan 
Kolář, Jana Gálová.
 
Komunitní centrum Českého Švýcarska - ma-
nažer vzdělávání
Usnesení RM č. 6 - 28
RM schvaluje na základě výběrového řízení ob-
sazení pozice manažer vzdělávání v projektu 
Komunitní centrum Českého Švýcarska, dle před-
loženého návrhu a uzavření pracovní smlouvy 
od 1. 2. 2007. RM schvaluje obsazení pozice ve-
doucí tréninku a odborné praxe ve vzdělávacím 
modulu volnočasové aktivity, dle předloženého 
návrhu.
 
Komunitní centrum ČŠ - změna rozpočtu
Usnesení RM č. 6 - 29
RM schvaluje změnu rozpočtu projektu Komunit-
ní centrum Českého Švýcarska, dle předloženého 
návrhu a ukládá vedoucí projektu po odsouhla-
sení rozpočtu Řídícím orgánem zpracovat změnu 
Inominátní smlouvy s partnery projektu. 
 
Lektoři krátkodobých kurzů - Komunitní cen-
trum ČŠ
Usnesení RM č. 6 - 30
RM schvaluje uzavření smlouvy s lektory krátko-
dobých kurzů, dle předloženého návrhu.
 
Rámcová smlouva Komunitní centrum ČŠ
Usnesení RM č. 6 - 31
RM schvaluje na základě výsledku výběrového 

řízení č.13 uzavření rámcové smlouvy na dodání 
grafických služeb a zajištění tisku propagačních
a informačních materiálů a předmětů s firmou
PrintActive s. r. o., Hviezdoslavova 16, 400 01 Ústí 
nad Labem, dle předloženého návrhu.
 
Marketingová strategie Komunitního centra 
ČŠ
Usnesení RM č. 6 - 32
RM ukládá vedoucí projektu KCČŠ Haně Volfové 
dopracovat marketingovou strategii Komunitní-
ho centra a předložit ji RM do 12.02.2007. 
 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Usnesení RM č. 6 - 33
RM projednala změnu stanov Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska, dle předloženého návrhu a doporu-
čuje ZM tuto změnu schválit.
 
Dohoda o partnerství
Usnesení RM č. 6 - 34
RM schvaluje dohodu o partnerství mezi městem 
Krásná Lípa a Klubem českých turistů na rekulti-
vaci turistického odpočinkového místa s obno-
vou pomníku.
 
Smlouva - městská knihovna
Usnesení RM č. 6 - 35
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nákupu, zpra-
cování a distribuci knižních fondů pro Městskou 
knihovnu v Krásné Lípě, evidenční číslo na MK 
ČR 2205, uzavřené v Krásné Lípě dne 20.01.1997 
mezi stranami Městská knihovna Děčín, příspěv-
ková organizace, Raisova 3, Děčín a město Krásná 
Lípa, Masarykova 6. Město Krásná Lípa poskytne 
Městské knihovně Děčín, 52 000 Kč ve dvou 
splátkách do 31.01.2007 a 31.07.2007.
 
Internet v městské knihovně
Usnesení RM č. 6 - 36
RM schvaluje, na základě novelizace knihovní-
ho zákona číslo 341/2006 Sb., § 4 odstavec d), 
bezplatné zpřístupnění internetu uživatelům 
v městské knihovně Krásná Lípa. Cena za pou-
žívání tiskárny v městské knihovně nadále platí, 
dle platného sazebníku.
 
Udělení licence pro ČSAD Semily.
Usnesení RM č. 6 - 37
RM bere na vědomí předložené žádosti o udělení 
licence pro právnickou osobu ČSAD Semily a. s. 
se sídlem Na rovinkách 211, 513 25 Semily, na 
provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní 
dopravy na těchto linkách:
Varnsdorf - Krásná Lipa - Staré Křečany - Brtníky,
Rumburk - Krásná Lípa - Chřibská - Česká Kame-
nice - Děčín,
Rumburk - Staré Křečany - Krásná Lípa - Doubice,
Rumburk - Krásná Lípa - Rybniště - Horní Podluží.
 
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 6 - 38
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve 
městě – na únor 2007, dle předloženého návrhu.
 
Kronika města
Usnesení RM č. 6 - 39
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně pří-
loh za měsíc prosinec 2006, předložený kroniká-
řem města Ivanem Jaklem.
IV. Informace
 
RM dále projednala tyto informace:
-  výkres plánů přístavby kina pro vstup na podi-

um
-  zápis z jednání partnerů projektu Komunitní 

centrum ČŠ ze dne 08.01.2007
-  problémové oblasti docházky žáků ZŠ Krásná 

Lípa
-  plán práce KVŽP na rok 2007
-  vyhodnocení anonymních dotazníků pro klien-

ty projektu KCČŠ, klienti KC - listopad 2006
-  vyhodnocení anonymních dotazníků pro klien-

ty projektu KCČŠ, klienti modulů TS - listopad 
2006

-  přehled plateb místních poplatků za období 1-
12/2006

-  plnění rozpočtu za rok 2006

RM dále projednala tento zápis z výboru:
-  finančního ze dne 22.01.2007

USNESENÍ
z 6. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25. ledna 2007
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Před dvaceti pěti lety 11. listopadu 1981 zasadila 
skupinka nadšenců při TJ Krásná Lípa po desetiletí 
Horským spolkem pro nejsevernější Čechy kulti-
vované, ale pak mnoho let zanedbávané půdy 
imaginární semínko. Během devíti let z něj vyrostl 
stromek odboru turistiky, který byl v roce 1990 
přeroubován na Klub českých turistů.  Nadšení, 
inspirace Horského spolku, ale hlavně kreativní 
činnost klubu byla živinou, kterou kořeny dodá-
vali stromu, který za dvacet pět let zmohutněl.

Jeho košatou korunu tvoří větve, kterými jsou 
klubové aktivity. K nejsilnějším patří větev spor-
tovní. V příštím roce se již po pětadvacáté usku-
tečnil tradiční Novoroční výstup na Vlčí horu, dru-
hý lednový víkend se konalo Nejsevernější zimní 
táboření v ČR a v červenci nás čeká oddílová do-

volená. Druhý srpnový víkend  turistické a dálko-
vé pochody Skalními hrádky Labských pískovců a 
k těmto stálým  akcím je nutno přičíst stovky růz-
ných výletů pořádání jarních srazů a setkání které 
připravili naši cvičitelé. 

V mohutnou větev vyrostla i naše brigádnická,  
publikační a propagační činnost. Klub od počát-
ku své existence usiloval o obnovu odkazu našich 
předchůdců, podařilo se nám během trvání spol-
ku obnovit prameny Křinice, studánky Veronika, 
Blažena, a Mnišský pramen, vyhlídky Karlovu výši-
nu a Spravedlnost, zrekonstruovat žlutou stezku v 
Kyjovském údolí opravit a provozovat rozhlednu 
na Vlčí hoře, k tomu je potřeba přičíst stovky vy-
sazených stromků, aktivitu při sběru druhotných 
surovin, a aktivní podíl při obnově sakrálních pa-
mátek. Náš klub vydal za účelem propagace naší i 
našeho města několik publikací, a již druhé vydá-
ní úspěšné mapy 1:25 000 Krasnolipsko.Úspěšně 
nás propagují výrobky s našim klubovým logem, 
nejžádanější byla Turistická bylinná. 

Velkou část koruny našeho stromu tvoří spolu-
práce jak s turisty sousedních klubů Varnsdorf, 
Rumburk, Dolní Poustevna , Šluknov, Česká Lípa, 
také máme ve svých řadách turisty zaniklého 
Německého turistického klubu s DAV Neustadt, 
s kterými jsme předtím 13 let spolupracovali, v 
dubnu oslavíme deset let spolupráce s polským 
klubem PTSM Lubaň.

Nejvýznamnějším našim partnerem, s který 
máme nejlepší spolupráci je mnoho let krásno-
lipska radnice, velmi dobrou spolupráci máme se 
školou a školní jídelnou, zapomenout nemůžeme 
ani na velmi dobrou spolupráci s Obecně prospěš-
nou společností České Švýcarsko. Velkou propa-
gaci našemu odboru i městu udělala paní Pátková 
s časopisem Turista. Spolupracujeme se správami 
Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské 
pískovce a CHKO Lužické hory.

Kmen stromu tvoří členská základna která je 
řízena sedmičlenným výborem stav členské zá-

kladny k 8.12. 2006 je 89 členů, z toho máme 16 
cvičitelů a vedoucích, šest členů se věnuje turis-
tickému značení, klub má svého kronikáře a své 
zástupce v oblastním výboru KČT a komisích při 
Ústředním výboru KČT. Při našem odboru pracuje 
pod vedením Hany Volfové oddíl keramiky mající 
6 Tomíků a v součastné době dalších 20 zájemců 
z řad mládeže.

Co nás čeká?Na příští rok máme naplánováno 
několik zájezdů se zajímavým programem. V pří-
padě zájmu uskutečníme další nové akce, jako 
společnou návštěvu divadel, můžeme zajistit do-
pravu a pravidelně jezdit do plaveckého bazénu. V 
akci sebevzdělávání, ve spolupráci s Komunitním 
centrem Českého Švýcarska navážeme na dva 
úspěšné počítačové kurzy, které již probíhají. Od 
ledna máme připraveny další počítačové kurzy 
pro pokročilé, kurz němčiny pro začátečníky, kurz 
němčiny pro pokročilé, bude uskutečněn seminář 
na podvojné účetnictví, a uskuteční se školení cvi-
čitelů se specifikou na pohyb v Národním parku, v
případě zájmu uspořádáme další kurzy. Rádi by-
chom s jiným partnerem vydali knihu historických 
pohledů, další mapu 1:25 000. Po dvouletém úsilí 
jsme majiteli parcely v Zahradách, kde hodláme 
znovu instalovat pomník obětem 1. světové války. 
Budeme nadále usilovat o rozhlednu na Dymníku, 
společně s našimi nejbližšími partnery usilovat o 
novou rozhlednu na Maškově vrchu. Aktivně se 
zapojíme do oslav blížícího se výročí 120 let Klubu 
českých turistů.

Závěrem bych chtěl poděkovat výboru všem 
cvičitelům, značkařům, kronikáři, provozovate-
lům rozhledny, naším partnerům a příznivcům, a 
v neposlední řadě Vám všem členům za vše co jste 
pro náš odbor udělali.   

Přátelé, přeji našemu Klubu do dalších let rozší-
ření členské základny a mnoho úspěšných a roz-
manitých akcí. 

Václav Hieke,
předseda KČT Krásná Lípa

Výroční zpráva Klubu českých turistů 
Krásná Lípa za rok 2006
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RADOST NÁM DĚLAJÍ aneb žáci ZŠ po prvním pololetí
 Informace dodali jednotliví třídní učitelé a zpracovala Lucie Hanková.

1.A František Bartók - samé jedničky
 Lukáš Friese - samé jedničky
 David Holubek - samé jedničky
 Filip Hroník - samé jedničky
 Tomáš Kolář - výborný prospěch
 Katrina Kurucová - samé jedničky
 Ondřej Macke - samé jedničky
 Lucie Pelikánová - samé jedničky
 Veronika Sklenková - samé jedničky
 Kristýna Vaňková - samé jedničky
 Matěj Zíma - samé jedničky
 Eva Vodičková - samé jedničky
 Jakub Volenec - výborný prospěch
1.B Vendulka Boháčová - samé jedničky 
 Sabina Demeterová - samé jedničky
 Denisa Doležalová - samé jedničky
 Nela Drobečková - samé jedničky
 Kristián Goldberg - samé jedničky
 Jan Kapr - samé jedničky
 Libor Král - samé jedničky
 Tomáš Mráz - samé jedničky
 Ondřej Němčanský - samé jedničky
 Jiří Němec - samé jedničky
 Nikola Půbrdlová - samé jedničky
 Klára Řežábková - samé jedničky
 Filip Salov - samé jedničky
 Zdenka Stiborová - samé jedničky
 Michal Šlof - samé jedničky
2.A Nikola Andělová - samé jedničky
 Kateřina Bedrníková - samé jedničky
 Jonáš Čejka - samé jedničky
 Veronika Dolejší - samé jedničky
 Martin Fritsche - samé jedničky
 Lukáš Hrneček - samé jedničky
 Tereza Langová - samé jedničky
 Jan Myšák - samé jedničky
 Matěj Pavlíček - samé jedničky
2.B František Čapek - samé jedničky
 Adriana Marschnerová - samé jedničky
 Viktoria Marschnerová - samé jedničky
 Juraj Rusič - samé jedničky
 Kristýna Staňková - samé jedničky
3.A Barbora Černá - vzorná práce při hodině a slušné chování
 Filip Alfery - vzorná práce při hodině a slušné chování
 Ondřej Lehoczki - vzorná práce při hodině a slušné chování
 Jakub Virgler - vzorná práce při hodině a slušné chování
 Petr Heene - vzorná práce při hodině a slušné chování
 Barbora Kučerová - vzorná práce při hodině a slušné chování
 Šárka Semecká - vzorná práce při hodině a slušné chování
 Eliška Halušková - vzorná práce při hodině a slušné chování
 Petra Karmanová - vzorná práce při hodině a slušné chování
3.B Vít Baran - samé jedničky
 Oldřich Hladík - samé jedničky
 Jakub Jäckel - samé jedničky
 Vendula Králíková - samé jedničky
 Nikola Millerová - samé jedničky
 Barbora Pešírová - samé jedničky
 Hana Šrejmová - samé jedničky
 Petra Šrejmová - samé jedničky
 Markéta Dvořáková - samé jedničky
 Kristýna Petružálková - za snahu a píly
4.A Erika Denisovová - výborná práce a účast na školních akcích 
 Štěpánka Kubátová - výborná práce a účast na školních akcích 
 Kateřina Doležalová - výborná práce a účast na školních akcích 
 Veronika Pustajová - výborná práce a účast na školních akcích 
 Anička Fritsche  - výborná práce a účast na školních akcích
4.B Patrik Vondráček - samé jedničky
 Veronika Cempírková - samé jedničky
 Lenka Šeborová - samé jedničky
5.A Matěj Dvořák - samé jedničky
 Radka Hlaváčková - samé jedničky
 Veronika Mühlbauerová - samé jedničky

 Hedvika Poupová - samé jedničky
 Jiří Vojtíšek - samé jedničky
 Eva Malinová - 1. místo ve třídní soutěži „Superpáťák“
5.B Matěj Brabník - samé jedničky
 Ondra Mráz - samé jedničky
 Michaela Lešková - samé jedničky
 Barbora Lišková - samé jedničky
 Kamila Lišková - samé jedničky
 Klárka Lišková - samé jedničky
6.A Andrea Došková - samé jedničky
 Ladislav Hryzák - samé jedničky
 Monika Dolejší - práce pro třídu a výborný prospěch
 Hana Chňapková - výborný prospěch
 Tomáš Karman - výborný prospěch
 Matěj Koubský - výborný prospěch
 Nicole Pavlíčková - výborný prospěch
6.B Eliška Svobodová - prospěla s vyznamenáním
7.A Lucie Kolářová  - samé jedničky
 Kateřina Beránková - prospěla s vyznamenáním
 Leona Hlavová - prospěla s vyznamenáním
 Lukáš Paland - prospěl s vyznamenáním
 Kristýna Remešová  - prospěla s vyznamenáním
 Tomáš Schwarz - prospěl s vyznamenáním
8.A Nikoleta Hinová  -  prospěla s vyznamenáním a svědomitý sběr 

PET-lahví a papíru
 Štěpán Hořeňovský -  prospěl s vyznamenáním a svědomitý sběr 

PET-lahví a papíru
 Petr Kožnar -  svědomitý sběr PET-lahví a papíru a pomoc 

třídnímu učiteli
 Lada Píšová -  svědomitý sběr PET-lahví a papíru a pomoc 

třídnímu učiteli
 Petra Hodboďová -  svědomitý sběr PET-lahví a papíru a pomoc 

třídnímu učiteli
 Andrea Lehoczká -  svědomitý sběr PET-lahví a papíru a pomoc 

třídnímu učiteli
 Veronika Hošková -  svědomitý sběr PET-lahví a papíru a pomoc 

třídnímu učiteli
 Lucie Dvořáková -  svědomitý sběr PET-lahví a papíru a pomoc 

třídnímu učiteli
 Nelly Strobachová -  svědomitý sběr PET-lahví a papíru a pomoc 

třídnímu učiteli
 Olga Štěpánková - příkladná pomoc třídnímu učiteli
8.B Valerie Hajná  - výborný prospěch a vzorná práce v ekotýmu
 Nicola Guzyová - výborný prospěch a pomoc třídnímu učiteli
 Michaela Hryzáková - samé jedničky
 Kateřina Klabanová - prospěla s vyznamenáním
 Barbora Karbusická - prospěla s vyznamenáním
 Jan Matějka - prospěl s vyznamenáním
9.A Michal Černý  - samé jedničky
9.B Daniela Goldbergová - samé jedničky
 Barbora Preyová - samé jedničky
 Filip Janda - prospěl s vyznamenáním
 Lukáš Kluge  - prospěl s vyznamenáním
 Kateřina Malypetrová - prospěla s vyznamenáním
 Vít Šťastný - prospěl s vyznamenáním

První třídu přišli navštívit předškoláci z Mateřské školy Smetanova, v příštím roce si 
poslední lednový den své první vysvědčení odnesou i oni.
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V pátek 26. ledna se konal již čtvrtý ples Základní 
školy a Mateřské školy Krásná Lípa a občanského 
sdružení Rodiče pro školu. 

Díky sponzorům a opravdu veliké pomoci tech-
nických služeb, pracovníků kulturního domu, krás-
nolipské radnice, zaměstnanců školy i školek a také 
dětí a rodičů se ples opět povedl.

Na úvod jsme všichni obdrželi lahodný dáre-
ček, a pak už jsme se mohli spokojeně začít bavit, 
např., když nám malí tanečníci z mateřské školky ve 
Smetanově ulici ukázali, jak bychom měli tančit na 
začátku a na konci plesu. Vystoupení bylo krásné 
a roztomilé. Po této inspiraci jsme se již spokojeně 
vnořili do víru tance za doprovodu hudební skupiny 
U STYLE. Báječnou atmosféru také podpořilo kome-
diální vystoupení „Sester v akci“ z řad zaměstnan-
kyň školy, které se setkalo s velikým úspěchem. 

Během celého večera si všichni účastníci mohli 
zakoupit lístky do bohaté tomboly a vyhrát lákavé 
ceny. Pochvalu zasluhují také ochotní lidé za barem, 
neboť nás obsluhovali po celou dobu konání plesu 
s úsměvem na tváři. Celým „plesáním“ až do ranních 
hodin tradičně vtipně prováděl Jaroslav Stibor. 

Za všechny „jeptišky“ bych chtěla poděkovat paní 
Marii Karmanové, která nám všem ušila úžasné kos-
týmy a vyrobila doplňky.

 

Lucie Hanková

Školní ples byl opět bezva

Pravděpodobně o 10% se zvýší počty dětí 
v prvních třídách naší základní školy od září, ne-
boť úspěšným „pohádkovým“ zápisem, ve kterém 
tradičně nechyběla ani princezna, rytíř nebo be-
ruška prošlo v lednu tohoto roku rovných 49 dětí, 
což je o 5 více, než navštěvuje první třídy nyní.

Novinkou od září bude podle ředitelky ZŠ také 
zavedení další první třídy a tak ke „klasickým“ 1.A 
a 1.B přibude od září ještě 1.C, ve které se dětem 
dostane mírně odlišného přístupu. Do této „ma-
lotřídky“půjdou např. děti, které k učení potře-
bují více času. Výuka v 1.C bude probíhat podle 
nového školského vzdělávacího programu s ná-
zvem „Hrej si, uč se, poznávej,“ zkráceně HUP, což 
v praxi znamená, že ve třídě je méně dětí, mají na 

Zápisem prošlo 49 dětí
vše více času a k dispozici je jim stále kromě učitele 
také asistent pedagoga.  (vik)

Dne 16. ledna tohoto roku jsme dopoledne na 
„Masarykovce“ nazvali jako přírodovědné. Do 
školky jsme pozvali milou a dětem již velmi dob-
ře známou návštěvu z předchozích besed a výle-
tů – pana Bezka, jednoho z ochránců přírody. Po 
vzájemném přivítání děti nejprve tázavým a tro-
chu posmutnělým kukučem hledaly jeho čtyřno-
hé psí kamarády, ale když zpozorovaly, co všech-

no si pro ně přináší a připravuje, smířily se s tím, 
že tentokrát přišel za nimi pan Bezek sám.

Z nádherného vyprávění se děti nejprve pou-
čily o tom, jak se starat o zvířata v zimě a čím je 
krmit. Poté se všechny pobavily a zároveň zapře-
mýšlely při skupinové soutěži ve skládání puz-
zlí z „hmyzího světa“. Děti zaujatě poslouchaly 
povídání pana Bezka o životě hmyzu, zapojily 
se do vyjmenovávání existujících druhů a po-
pisovaly jednotlivé části těl těchto malých živo-
čichů. Následovala ukázka obrázků mravenců, 
pan Bezek ochotně vysvětloval způsob stavby 
a uspořádání mraveniště a proč jsou mravenci 
vlastně chránění.

Z herny se děti přesunuly ke stolečkům s pastel-
kami, kde je čekalo hledání cestiček v mravenčím 
bludišti. Vybarvené obrázky s labyrinty si „naši 
malí“ mohli uschovat a pochlubit se s nimi svým 
nejbližším.

I přes takto pestrý program přírodovědného 
dopoledne však děti nejvíce nadchla a rozesmála 
hra „na zakuklování housenky“, přičemž se děti 
vzájemně obvazovaly obinadly od hlavy až k pa-

tám. Aby děti na tuto legraci a vlastně i celý zá-
bavně poučný program nezapomněly, fotily jsme 
ze všech sil.

Panu Bezkovi děkujeme za super den na Masa-
rykovce a zároveň se už teď těšíme na další jeho 
návštěvu.

Za kolektiv MŠ Masarykova
Martina Kučerová

Mraveniště v naší školce
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O koho se jedná? No přece o naše fotbalisty 
(a jednu fotbalistku)! V pátek 19. ledna se odehrály 
v krásnolipské nafukovací hale dva zápasy.

Jako první nastoupili ti nejmenší (4-6 let), mezi 
nimiž byli i úplní nováčci, kteří si vychutnali souboj 
se soupeřem poprvé. Musím přiznat, že dívat se 
na tak malé kluky jak makají i přesto, že se teprve 
mnozí z nich učí do balonu správně kopnout, je zá-
žitek nezapomenutelný. 

Soupeřem jim byli fotbalisti z Dolního Podluží. 
Naši kluci opravdu dřeli, za povzbuzování všech 
přítomných a vyplatilo se, po několika minutách 
dali 1. gól. Sice malý, ale šikovný Honzík Kapr pře-
kopl suverénně brankáře a už jsme jásali. Za něko-
lik minut to soupeři klukům vrátili. Ti si to ale líbit 

nenechali a další gól do brány protihráče parádně 
vypálil Dominik Cempírek. Těsně před koncem 
utkání jsme ještě jednu branku schytali, takže ko-
nečné skóre bylo 2:2. 

Potom nastoupili starší (7-10 let). Jejich protihrá-
čem byli fotbalisti z Varnsdorfu. Naši kluci ví, že 
to je opravdu silný tým a tak věděli, že to nebude 
jednoduché a budou muset hodně bojovat. K naší 
smůle je, že jsme nedávno přišli o brankáře a tak 
se již pár týdnů zaučuje teprve šestiletý Tomášek 
Rýzler. Chytal bravurně. Pecky, které varnsdorfští 
kluci na jeho branku pálili, by málokdo vychytal. 
Kluci fakt dřeli. Finálové skóre však nakonec bylo 
7:0 pro Varnsdorf.

M. Alferyová

VIKÝŘ, KRÁSNOLIPSKÝ PŮLMĚSÍČNÍK, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00231459, šérfedaktor Šárka Pešková. Adresa redakce: Městský úřad  
Krásná Lípa, Masarykova 6, tel.: 412 354 820. Příspěvky a inzerci přijímá MěÚ Krásná Lípa. Sazba: Ondřej Hořeňovský, tisk: Tisk Krásná Lípa, s. r. o. 
Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.

A už se zase hrálo!

Plesová sezóna v Krásné Lípě
v kulturním domě

Program kina Krásná
na měsíc únor 2007
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Agentura rozvoje Tolštejnského 
panství, o. p. s. 

a Sbor dobrovolných hasi��
Horní Podluží 

Vás zvou na 

55.. MMAAŠŠKKAARRÁÁDDUU

Na Kopeckého kopci 
      na saních i lyžích 

 10. 2. 2007 
od 10 hodin 

Na sjezdovce v Horním Podluží 
Registrace ú�astník�  prob�hne od 09:30 hodin 
Je pro Vás p�ipravena spousta sout�ží a legrace 

Hodnotit se bude nejorigináln�jší maska a sn�hové vozítko 


