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Vážení Vážení 
zastupitelé,zastupitelé,

 
 Pozorně čtu každý výtisk našeho půlmě-
síčníku „Vikýř“. Přečtení první stránky v č. 314 
mě nenechalo v klidu a rozhodl jsem se na 
tento článek reagovat svým názorem.
 V článcích pana Petra Hořeňovského a 
Zbyňka Linharta se píše o tom, jak chce jis-
tý podnikatel (spíš podnikavec) JUDr. Záboj 
postavit v našem městě novou elektrárnu 
na místě staré kotelny a výtopny fy BONEX. 
Samotný záměr postavit zde zdroj elektrické 
energie je sice chvályhodný a byl by i přínosem 
pro naše město a jeho obyvatele, ale způsob 
jakým si pan Záboj vynucuje svoje podnikání 
hraničí spíš s trestným činem vydírání. Je urči-
tě naprosto nepřijatelný a pan starosta Lin-
hart velmi správně a trefně připomíná některá 
špatná rozhodnutí minulých zastupitelů před 
několika roky, kteří naše město přivedli do vel-
kých nesnází pro povinnost platit za někoho, 
komu schválili podnikatelské záměry bez dal-
šího uvážení.
 Chtěl bych proto, aby i občané města 
nejdříve uměli posoudit i ty negativní stránky 
každého záměru i v souvislostech do příštích 
let a ne se bez uvážení dívat pouze na ty dob-
ré přínosy, které na první pohled ze záměru 
vyplývají. Zrovna tak není správné bez diskuse 
souhlasit hned s prvními názory, ať komise 
pro životní prostředí nebo ochránců přírody. 
Vždy je třeba uvážit, co každý nový záměr 
přináší dobrého pro občany a celou společ-
nost s výhledem nejen na současnost, ale i na 
budoucí eventuální potíže, které mohou při-
nést různé souvislosti.
 Vždy je však potřeba, aby zastupitelé měs-
ta spolu s radou města a i s podporou občanů 
uměli objasnit a uhájit své potřeby a požadav-
ky i před vyššími orgány a také se rázně posta-
vit proti spekulantům, kteří si říkají podni-
katelé. A já věřím, že naše současné vedení 
města to rozhodně umí. Je chvályhodné, že 
představitelé našeho města přinášejí v našich 
městských novinách svoje názory a záměry 
týkající se našeho města, protože tím zároveň 
vybízejí občany k reakci na jejich činnost a 
tím je i interesují ke spoluúčasti na vytváření 
lepších životních podmínek pro náš všechny. 
Jsem přesvědčen, že současné vedení našeho 
města udělalo pro jeho rozvoj nejvíc ze všech 
poválečných let a může se tedy na podporu 
svých občanů spolehnout.

(Josef Homolka)

Rekonstrukce kotelny a životní 
prostředí v Krásné Lípě

Antonín Slejška, Miroslav Řebíček
 Společně s kolegy z krásnolipské Strany zele-
ných jsme připravili vyjádření ke zjišťovacímu řízení 
záměru „Enviromentální rekonstrukce kotelny“. Ve 
vyjádření jsme žádali Krajský úřad Ústeckého kra-
je, odbor životního prostředí, aby uložil posouzení 
enviromentální rekonstrukce kotelny v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). K textu 
se připojilo cca 60 obyvatel Krásné Lípy. Důvody, 
kvůli kterým jsme stanovisko vytvářeli, jsou popsá-
ny níže. Navíc, jak se ukazuje z údajů, které jsme 
získali až po odeslání vyjádření, šance na zajištění 
75 tisíc tun dřevní štěpky v rozumné dopravní vzdá-
lenosti je poměrně nízká. Znamená to, že se zřejmě 
potvrdí předpoklad kritiků záměru, že v reálu se 
v kotelně bude spalovat spíše než biomasa hnědé 
uhlí. Biomasa je totiž dle autorů zatím nepublikova-
né studie „Potenciál produkce biomasy a dendro-
masy jako alternativního paliva na Ústecku a Děčín-
sku“ v našem regionu spíše nedostatkovým zbožím, 
krom jiného díky blízkosti hranice s Německem. 
Informace ze studie zpracováváme a budeme je 
publikovat na webu krasnalipa.zeleni.cz a případně 
i ve Vikýři.

1. Emise z kotelny po rekonstrukci budou možná 
výrazně vyšší, než se uvádí v oznámení
 V oznámení záměru „Environmentální rekon-
strukce kotelny“ jsou výrazně odlišné hodnoty 
oproti odbornému posudku č. 06/2007, který vypra-
coval Ing. Karel Studenecký k rekonstrukci kotlů K1 
a K2.
 Na straně 23 a 24 posudku č. 06/2007 jsou 
tabulky, které popisují stávající emisní stav a maxi-
mální roční toky emisí (pro kotle K1 a K2, bez kot-
le K3). Z těchto tabulek vyplývá, že navýšení emisí 
z kotlů K1 a K2 bude moci dosáhnout až hodnot, 
které shrnuje následující tabulka:

V oznámení záměru jsou v tabulce 10 na straně 
25 pro kotle K1 a K2 hodnoty (aby bylo možné hod-
noty vzájemně porovnávat, tak zde nejsou uvedeny 
hodnoty kotle K3, který v posudku č. 06/2007 není 
posuzován):

Rozdíly hodnot jsou natolik vysoké, že už jenom 
tato nesrovnalost by měla být dostatečným důvo-
dem ke zpracování dokumentace.

2. Dopravní zátěž bude vyšší, než se uvádí 
v oznámení záměru
 Podle oznámení záměru se zvýší množství spa-
lovaných paliv (strana 22 oznámení). Namísto sou-
časných 6.590 tun hnědého uhlí ročně bude kotel-
na spalovat 19.790 tun hnědého uhlí a 75.000 tun 
biomasy. To je více než čtrnáctinásobné zvýšení 
množství materiálů, které je nutné do objektu kotel-
ny dopravovat. Přitom biomasa má nižší objemovou 
hmotnost, což znamená, že pro její dopravu je nut-
né mít větší přepravní kapacitu než pro hnědé uhlí. 
Proto je překvapující, že na straně 26 oznámení, 
kde jsou vyhodnocovány emise z dopravy se počí-
tá, že denně bude namísto stávajících 2 přejezdů 
nákladních auto po rekonstrukci 18 přejezdů, tedy 
asi devětkrát více, a emise se zvýší zhruba deseti-
násobně.
 Podle údajů na serveru energ.cz je objemová 
hmotnost hnědého uhlí 650-780 kg/m3 a dřevní 
štěpky 270-380 kg/m3. Jednoduchým propočtem 
zjistíme, že dřevní štěpka vyžaduje 2,2x větší prostor 
a tedy i počet přejezdů nákladních automobilů než 
hnědé uhlí. Úhrnem je možné vyvodit, že dopravní 
zátěž nutná pro dopravu paliva do kotelny se zvýší 
28 krát. Jednodušeji řečeno, zatímco v současnos-
ti se ročně do kotelny vozí 9.217 m3 paliva, tak po 
rekonstrukci to bude 258.448 m3, což je dvacet 
osmkrát více. „Pouhé“ devítinásobné zvýšení počtu 
přejezdů nákladních automobilů není nikde v textu 
oznámení záměru vysvětleno.

3. Umístění referenčního bodu pro odhad vlivu 
rekonstrukce na ovzduší a klima v Krásné Lípě 
není v oznámení přesně specifi kováno
 V kapitole D.1.2. na straně 50 oznámení záměru 
je odhadnut vliv rekonstrukce na ovzduší a klima. V 
městě Krásná Lípa byl vybrán pouze jeden referenční 
bod umístěný východně od kotelny v intravilánu obce.
 Slovo intravilán označuje zastavěné plo-
chy obcí a plochy určené k zástavbě. Východním 
směrem od kotelny je lesopark. Nejbližší stavba 
leží 150 metrů od kotelny. Avšak, jelikož v textu 
oznámení není specifi kováno, ke kterému místu 
přesně se odhady vztahují, tak není vyloučeno, že 
konstatování, že „emise oxidu siřičitého se mohou 
dostávat na úroveň 92% povolených koncentrací“, 
se může vztahovat k místům vzdálenějším. Nikde 
v textu oznámení není možné nalézt informace o 
předpokládaných koncentracích imisí u rodinných 
domků sousedících s kotelnou, z nichž nejbližší leží 
cca. 30 metrů od budovy kotelny.
Přesná lokalizace referenčního bodu je klíčová, jeli-
kož koncentrace imisí se snižuje se čtvercem vzdá-
lenosti od zdroje emisí.

4. Občané ani zastupitelé města Krásná Lípa ne-
jsou záměru rekonstrukce kotelny nakloněni
 Jak vyplývá z jednání k rekonstrukci kotelny 
na zastupitelstvu města i z diskuse na webových 
stránkách ZO SZ Krásná Lípa, obyvatelé ani zastupi-
telé Krásné Lípy si nepřejí zvýšení emisí a dopravní 
zátěže, kterou rekonstrukce kotelny přinese.
Další informace a diskuse k tomuto tématu je mož-
né nalézt na webu: http://krasnalipa.zeleni.cz

Příští číslo Vikýře vyjde 

v úterý 18. prosince 2007

krásnolipský
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Znečišťující látka
Průměr roku 

2005 (t/rok)

Max. po re-

kon (t/rok)
Zvýšení až

Tuhé znečišťující látky 4,48 127,604 2848%

Oxid siřičitý 35,06 2 126,63 6066%

Oxid dusíku 10,21 552,93 5416%

Oxid uhelnatý 10,00 340,15 3402%

Organické látky 1,31 38,39 2931%

Znečišťující látka
Stávající 

stav (t/rok)

Výhledový 

stav (t/rok)
Zvýšení

Tuhé znečišťující látky 2,4 7,2 300%

Oxid siřičitý 24,9 290,4 1166%

Oxid dusíku 4,8 127 2646%

Oxid uhelnatý 4,7 72,6 1545%

Organické látky nest. 38,39 -
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RUBRIKA: 
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
 Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu pouze písemně, buď přímo v Komunitním cen-
tru v Krásné Lípě nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si můžete vyzvednout osobně 
v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek na adrese www.krasnalipa.cz/kccs. For-
mulář získáte také na emailové adrese bohacova@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo paní 
Boháčové v Komunitním centru nebo zaslat na email bohacova@krasnalipa.cz. Na Vaše dotazy bude 
odpovídat zdarma advokát s dlouholetou praxí JUDr. Zbyněk Pražák.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 842.

Jakou máme uzavřít smlouvu se soukromou osobou, která by pro nás sjednávala zakázky a měla 

z ní provizi. 

Na tyto případy pamatuje občanský zákoník v ustanoveních o smlouvě zprostředkovatelské (§ 774 až 
777). Zprostředkovatelskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavře-
ní smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu, pokud byl výsledek – uzavření 
smlouvy – přičiněním zprostředkovatele dosažen. Z vašeho hlediska byste mohli mít problémy jenom a 
pouze tehdy, pokud byste formálním uzavřením zprostředkovatelské smlouvy zastírali existenci pracov-
něprávního vztahu. Pokud by však „soukromá osoba“ zprostředkovávala zakázky samostatně, aniž by 
podléhala vašemu přímému řízení, nejde zde o žádný problém. 
Mezi základní znaky pracovněprávního vztahu lze počítat: 
• nesamostatnost při výkonu práce, 
• řízení výkonu práce zaměstnavatelem - tedy zaměstnanec nevykonává práci z pohledu odběratele 
„vlastním jménem“, ale jménem zaměstnavatele,
• výrobní prostředky zajišťuje zaměstnavatel, 
• je určena doba výkonu práce, 
• opakující se odměna a podobně
Přitom právnická nebo fyzická osoba je povinna plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její čin-
nosti zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích pod-
le zákoníku práce. Obecně lze konstatovat, že sjednávání zakázek za provizi nepatří mezi běžné úkoly 
vyplývající z předmětu činnosti podnikatele. 

Z hlediska „soukromé osoby“ je nutno sledovat, zda u ní dochází k podnikání nebo ne. Podnikatelem 
je osoba, která provádí nějakou činnost (třeba i obstarávání uzavření smlouvy) soustavně samostatně 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Je-li tato podmínka splněna, pak 
se už jedná o živnostníka, který musí mít živnostenské oprávnění. S ním byste pak uzavírali smlouvu již 
podle obchodního zákoníku, a to buď smlouvu o zprostředkování   (§ 642 a násl. obch. zák.) nebo smlou-
vu o obchodním zastoupení (§ 652 a násl. obch. zák.)

RUBRIKA: 
VAŠE OTÁZKY PRO EKOPORADNU

CO JE TO „ZELENÉ NAKUPOVÁNÍ“?
 Pokud se Vám vybaví v téhle souvislosti 
jen nákup zeleniny, můžete mít dokonce také 
trochu pravdu – pokud je zakoupená zelenina 
vypěstovaná v našich podmínkách a životní 
prostředí nezatížily dopravní zplodiny při jejím 
transportu odněkud z opačného konce země-
koule. Zelené nakupování totiž znamená naku-
pování s ohledem na životní prostředí. Není 
náhodou, že právě měsíc před Štědrým dnem, 
kdy vrcholí nákupní předvánoční horečka, se 
slaví  Den bez nákupu (24.11.). Alespoň symbo-
licky nám připomíná, že bezhlavé nakupování 
není to, co nám vykouzlí šťastné Vánoce, ani 
to, co by prospělo životnímu prostředí. Zrušit 
nakupování nemůžeme, ale je v našich silách 
nepořizovat zboží s mnoha zbytečnými obaly, 
které brzy zvyšují množství odpadu, kupovat 
raději velká balení zboží než spoustu menších 
balení, při nákupu elektrospotřebičů si všímat  
energetického štítku , který nám označuje 
spotřebu energie výrobku, vyzkoušet třeba při 
předvánočním úklidu ekologicky šetrné výrob-
ky na čištění a praní (např. značky Lena, Real, 
Ecover) apod.
Řadu dalších užitečných rad, jak i při nakupo-
vání zbytečně nezatěžovat naše životní pro-
středí, můžete nalézt na http://www.veronica.
cz/dokumenty/nekup_to.pdf  nebo se infor-
movat v Ekoporadně Českého Švýcarska na tel. 
412 383 246, případně na mailové adrese: eko-
poradna@ceskesvycarsko.cz. 

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

 Dne 7. listopadu 2007 se v Bruselu usku-
tečnila konference na téma LISABON: PROPO-
JENÍ POLITIKY S PRAXÍ. Cílem zástupců projek-
tu Komunitní centrum Českého Švýcarska bylo 
prezentovat pozitivní dopady práce národní-
ho i mezinárodního partnerství v rámci regio-
nu a výstupů projektu a představit své aktivity.
 Po úvodních vystoupeních se přes 150 
zástupců 14 zemí EU přesunulo do připrave-
ných prostor, kde probíhaly vlastní prezentace 
všech 17 partnerství. Komunitní centrum zde 
představilo své rekvalifi kační, profesní a krát-
kodobé kurzy, poradenské centrum pro pod-
nikatele, job poradnu a job centrum, mateř-
ské centrum, pracovní a sociální asistenci a 
další aktivity. Jistě největší pozornost sklidila 
komplexnost služeb, které centrum posky-
tuje.  Velmi oslovily i propagační předměty, 
které mají úzkou vazbu na dlouhodobé rekva-
lifi kační kurzy, zejména na kurzy technických 
služeb a cestovního ruchu. Během setkání 
bylo možno se seznámit s činnostmi ostatních 
partnerství a navázat kontakty s organizace-
mi, které se specializují na oblast celoživotní-
ho vzdělávání, začleňování znevýhodněných 
osob do pracovního a společenského života a 
práci s menšinami.
Výstupy a závěrečné hodnotící zprávy je mož-
no získat na webových stránkách Komunit-
ního centra http://www.krasna-lipa.cz/kccs/ 
v sekci Stáhněte si.

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

Komunitní centrum 
z Krásné Lípy  se 

úspěšně prezentovalo 
v Bruselu.

Soutěž o Zelený dům: „Soutěž byla určena pro 
vlastníky rodinných domů, chalup či malých 
zařízení cestovního ruchu v Českém Švýcarsku 
a okolí. Jejím cílem bylo upozornit na význam 
tzv. „malé“ domácí ekologie pro ochranu život-
ního prostředí a současně odměnit ty obyvate-
le Českého Švýcarska, kteří se snaží o „zelený“ 
provoz své domácnosti,“ vysvětlila organizá-
torka soutěže Eva Podhorská z Ekoporadny 
České Švýcarsko. Organizátorům se dohroma-
dy sešlo 21 přihlášek. Účastníci, kteří uspěli ve 
vědomostním kvizu  vyhráli 10kg balení ekolo-
gicky šetrného pracího prášku a nejlepší z nich 
postoupili do fi nále. Tři fi nalisté byli vybráni na 
základě komplexního vyhodnocení tzv. ote-
vřených otázek v druhé části přihlášky. Ty se 
týkaly stejných témat jako vědomostní kvíz, 
byly ovšem vztažené přímo k přihlášenému 
domu a posuzovaly praktickou stránku věci, 
tedy jak soutěžící dodržují zásady domácí eko-
logie v běžném provozu své domácnosti. Pro 
fi nalisty byly přichystány zajímavé věcné ceny 
– automatická pračka (1.cena – rodinný dům z  
Varnsdorfu), jízdní kolo (2.cena - rodinný dům 
z Krásné Lípy) a digitální fotoaparát (3.cena - 
rodinný dům z Krásné Lípy).“
Expedice po stopách Rudolfa Köglera je sou-
těž , které je určena především rodinám s dět-

mi a jejímž cílem je hravou formou upozornit 
na zajímavá místa v okolí Krásné Lípy i informa-
ce o přírodě a krajině a inspirovat návštěvníky 
k bližšímu poznání tohoto regionu. Soutěž pro-
bíhala od května do září tohoto roku a soutěžní 
týmy, kterých v letošním ročníku bylo celkem 
16, musely absolvovat  trasu po Köglerově nauč-
né stezce Krásnolipskem  a do zápisníčku, který 
dostaly v infocentru na náměstí v Krásné Lípě, 
zapisovat všechny úkoly a odpovědi. Vítězným 
týmem se stala rodina z Ústí nad Labem, která 
obdrží poukaz na víkendový pobyt v penzionu 
Stará Hospoda v Doubici. Na druhém  místě se 
umístila rodina z Rumburka  a na třetím  místě 
rodina z Olomouce.

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

Soutěže o Zelený dům a Expedice po 

stopách Rudolfa Köglera mají své vítěze

Poděkování
Velice rád bych cestou Vikýře poděkoval slečnám Barboře Laštůvkové a Martině Homolkové za velice 
vstřícné a ochotné jednání při vyřizování inzerce. 

                                                                                                                           Josef Drobeček
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kem 1: 50 000, tipy na výlety, kontakty na 
ubytovatele a mnoho barevných fotografi í. 
Průvodce Českým Švýcarskem by určitě neměl 
chybět žádnému cestovateli, který se rozhod-
ne navštívit tento výjimečný kraj.
Nabízené zboží si můžete zakoupit buď pří-
mo v našem informačním středisku (spodní 
prostory nově otevřeného Domu Českého 
Švýcarska v Krásné Lípě na náměstí), nebo si 
jej můžete objednat v našem elektronickém 
obchůdku.
Kalendář i publikace pro vás připravil a vydal 
tým obecně prospěšné společnosti České 
Švýcarsko, který vám přeje krásné prožití 
vánočních svátků.

POZVÁNKY
Zajímavé povídání. Ve středu 28. listopadu 
od 16:00 si v Mateřském centru Beruška (pod-
kroví školní družiny) můžete popovídat o tom, 
jak pestrá je nabídka moderních pratelných 
plenek, můžete si je osahat a poslechnout si 
zkušenosti s jejich používáním. Seznámit se tu 
budete moci také s bezpečnou a hygienickou 
alternativou k jednorázovým tamponům a 
vložkám. Bližší informace:   Dagmar Řebíčková, 
tel: 776 587 949, e-mail: info@ekokramek.cz
Výstava fotografi í. Od pátku 30. listopadu 
budou k vidění v Galerii na schodech na Měst-
ském úřadě v Krásné Lípě vítězné fotografi e 
dětské fotografi cké soutěže Nezapomenutel-
né prázdniny. Slavnostní vernisáž a ocenění 
vítězů se uskuteční v sobotu 1. prosince od 
10:00 v galerii v Továrně – domu volného času.  
Vzdělávací seminář. Ve dnech 13. – 14. pro-
since se v přednáškovém sále Domu České-
ho Švýcarska uskuteční dvoudenní seminář 
„Komunikační dovednosti pro poskytovatele 
služeb“. Lektor: Mgr. Barbara Čechová z W.
D.A. poradenství. Program: základy efektivní 
komunikace, úspěšné myšlení a motivace, 
umění propagace a naslouchání, řešení krizí 
a konfl iktů a mnohé další. Přihlášky posílejte 
nejpozději do 11.12. na adresu: vzdelavani@
ceskesvycarsko.cz.
II. Lužické ozvěny ekofi lmu. Již 2. ročník 
promítání fi lmů si na 15. prosince připravi-
la Správa CHKO Lužické hory a Občanské 
sdružení přátel Lužických hor. Akce se koná v 
kině v Novém Boru od 9. hodiny. Co na náv-
štěvníky čeká? Možnost shlédnout několik 
zajímavých amatérských i profesionálních 
snímků z našich i cizích krajů, nebude chybět 
zajímavá beseda se známým fi lmovým tvůr-
cem či tvůrkyní, fotografi cká výstava, výstava 
výrobků dětí, ukázka a prodej včelích výrob-
ků, možnost koupě obrázků od pana Farkaše 
z ÚSP Kytlice a další.
Rozhodnete-li se za touto akcí vypravit, urči-
tě si s sebou nezapomeňte vzít hrneček na 
kávu nebo čaj. Drobné občerstvení zajištěno. 
Vstupné je zdarma.  
Výstava fotografi í. Klienti a asistenti Agentu-
ry Pondělí vás srdečně zvou na 
vernisáž výstavy fotografi í na téma „Chceme 
žít a pracovat jako vy…“. Vernisáž se koná v 
pondělí  3.prosince 2007 od 16 hodin v rum-
burské Čajovně Na kopečku, ul. Krásnolipská 
v přístavku evangelického kostela. Na progra-
mu je také hudební vystoupení kapely klientů 
Agentury Pondělí AGP band a posezení u čaje. 
Výstava potrvá do 13.prosince 2007.
Výstava o podstávkových domech. Infor-
mační centrum ve Šluknově Vás zve na výstavu 
s názvem Podstávkové domy, která je součástí 
prohlídky 1. patra zámku ve Šluknově. Výstavu, 
kterou zapůjčila o.p.s. České Švýcarsko je mož-
né navštívit až do 21. prosince. Vstupné 10,- Kč.
Předvánoční koncert. V neděli 2. prosince od 
17:00 se v sále šluknovského zámku uskuteční 
koncert Rumburského komorního orchestru. 
Vstupné 30,- Kč, děti 10,- Kč. 
Dvě výstavy v ambitech rumburské Lorety. 
Od začátku listopadu nabízí kulturní památka 
Loreta v Rumburku návštěvníkům dvě nové 
výstavy. První z nich je věnována krajině Lab-
ských pískovců a druhá loretánským kaplím 
v českých zemích a ve světě. Obě výstavy 
potrvají v ambitech lorety do 29. 12. 2007. 
Přístupné jsou od úterý do soboty od 9.00 do 
16.00 hod. Vstupné na výstavy je 15 Kč. 

RŮZNÉ
Noví eromanažeři v Českém Švýcarsku 
Od poloviny září do poloviny listopadu se 
v nově otevřeném Domě Českého Švýcarska 
konal rekvalifi kační kurz Euromager v oblas-
ti cestovního ruchu. Jeho celková dotace 
činila 136 vyučovacích hodin a ve dnech 
12. a 13.11.2007 se konaly závěrečné zkouš-
ky jeho posluchačů. Z celkem přihlášených 
14 osob splnilo podmínky závěrečné zkoušky 
12 účastníků.
Cílem kurzu bylo připravit posluchače na 
samostatnou činnost projektového manažera 
a umožnit jim tak osvojit si dovednosti, které 
budou potřebovat při vyhledávání vhodného 
fi nančního zdroje, přípravě a psaní projekto-
vých žádostí, realizaci a administraci projektu 
a to až po jeho úspěšné ukončení. Důraz byl 
kladen na strukturální fondy a programovací 
období 2007 až 2013, součástí byly i moduly 
týkající se přímo možností v cestovním ruchu 
a nácvik  komunikačních dovedností.
Mezi posluchači kurzu byli jak zaměstnanci 
úřadů místních samospráv, tak zástupci pod-
nikatelské a neziskové sféry a dva studenti 
závěrečných ročníků vysokých škol, kdy jeden 
z nich již našel uplatnění na pozici projekto-
vého manažera. Více o tomto a dalších vzdě-
lávacích programech organizátora se dozvíte 
na http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzde-
lavani/ . 

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

Vánoční nabídka Českého Švýcarska
Udělejte svým blízkým radost a nadělte jim 
pod stromeček dárek z Českého Švýcarska.
České Švýcarsko o.p.s. pro Vás připravila dva 
balíčky, každý za příjemných 499,- Kč, kte-
ré svým obsahem a cenou nadchnou určitě 
každého! 
V prvním balíčku nabízí nástěnný obrazový 
kalendář na rok 2008 s názvem „Českosaské 
Švýcarsko – krajina vyhlídek“a knihu „Nejkrás-
nější výhledy na Českosaské Švýcarsko“.
V kalendáři najdete dvanáct krásných panora-
matických fotografi í s česko-německými popis-
kami, které zobrazují výhledy na kraj Českosas-
kého Švýcarska. Formát kalendáře je 60 x 42 cm.
Kniha obsahuje více než 120 barevných foto-
grafi í vyhlídkových míst, rozhleden a přede-
vším panoramatických pohledů do krajiny 
Českosaského Švýcarska spolu s informacemi 
o historii, popisy výhledů a přístupu k vyhlíd-
kám, včetně orientační mapy se zakreslenými 
body vyhlídek.
V druhém balíčku nabízíme také nástěnný 
obrazový kalendář na rok 2008 „Českosaské 
Švýcarsko – krajina vyhlídek“ a dále Průvodce 
Českým Švýcarskem s mapou.
Průvodce přináší velké množství vlastních 
autentických postřehů z putování po Čes-
kém Švýcarsku. Obsahuje mapu s měřít-

POZOR ZMĚNA
Z DŮVODU NEMOCI Mgr. Bartlové 
se překládá na sobotu 8. 12. 2007 
(původně 24.11) dopoledne na téma 
VÝCHOVA DĚTÍ, které společně s Mgr. 
PETROU BARTLOVOU (dětskou psy-
choložkou) pořádá Komunitní cent-
rum. V tento den mezi 9:00 až 12:00 
jsou zváni všichni, kdo uvítají pohled 
odborníka na řešení výchovných pro-
blémů s dětmi jakéhokoli věku. Bez-
platná individuální i skupinová kon-
zultace, přijít mohou i ti, kteří si chtějí 
jen tak popovídat o výchově ratolestí. 
A kam? Do Mateřského centra Beruš-
ka v podkroví školní družiny v Krásné 
Lípě.
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INFORMACE Z TOVÁRNY – DOMU VOLNÉHO ČASU

Bližší informace Zuzana Fryčová - Zuzana Fryčová, ředitelka Relax Krásná Lípa p.o., 
tel. 777332215, e-mail: tovarna@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz

SPOLEČENSKÉ AKCE V TOVÁRNĚ - PROSINEC  
„Někdo je za dveřmi…“
Příjemné posezení s Yvonne Přenosilovou 

Kdy?      11.12.2007 –úterý od 18ti hod      
Kde?                             v prostoru Baru  

Vstupné?                   70Kč/osoba 
         

Rezervace možné na tel. 777 33 22 15.

Prodej vstupenek u obsluhy v  Baru Továrna

„Mikulášská nadílka…“

Maminky, tatínkové, babičky, dědečci, strýčci i 
tetičky,doveďte svoje rozmilé dětičky!!!

Na vědomí se tímto dává, že v Továrně Mikulášská 
nadílka se pořádá. Kdo zlobils dostaneš od čerta 

Belzebuba metličkou, 
ale neboj- Mikuláše uchlácholíš svou básničkou, ten 
Ti pak krásný balíček  dá a nálada bude nádherná!!! 

Kdy?             Středa 5.12.2007 od 17:00     

Kde?                             v prostoru Baru  

Vstupné?                Krásný úsměv

Silvestrovská 
oldies party 70.-80. léta 

v dobových kostýmech !!!
Čeká Vás:
Vynikající minutková večeře pro každého !!!
Občerstvení  v rámci celého dalšího  programu !!!
Celý večer hudba s vyhlášeným DJ – Oldies !!!
Losování vstupenek s výhrami !!!
Silvestrovské překvapení !!!
Slavnostní přivítání nového roku s Římskými svícemi !!!
Láhev sektu !!!
Zábava do ranních hodin !!!

Kdy?    Pondělí 31.12.2007 od 19ti hod      

Kde?                             v prostoru Baru  
Vstupné? 450 Kč/osoba v dobovém kostýmu

 

Rezervace možné na tel. 777 33 22 15.

Prodej vstupenek u obsluhy v  Baru - Továrna.

„Vánoční prodejní 
               výstava…“

Přijďte k nám zažít vánoční atmosféru a udělat si i 

něčím radost…

Kdy?           od 26.11. do 20.12. 2007    
Kde?                      v galerii Továrny  

Program kina Krásná Lípa na měsíc PROSINEC 2007

Program kina Krásná Lípa na m síc PROSINEC  2007

ZBOUCHNUTÁ Vstupné 60,- K

sobota 1. 12. adventní jarmark  od 10.00 hod

ned le 9. 12. mikulášská nadílka od 14.00 hod

V kulturním dom  bude op t nad lovat hodným d tem Mikuláš s ertem.

pátek 14. 12. váno ní posezení od 15.00 hod

sobota 15. 12. váno ní koncert od 16.00 hod

   pátek 28. 12.    
od 18.00 hod

Setkali se náhodou, v bec se k sob  nehodili - ovšem ekají spolu dít . Jak tahle 
dvojice zareaguje ? 129 min. Ml. p ístupno od 12ti let.

Od 10.00 hod bude probíhat p ed TOVÁRNOU staro eský adventní jarmark. V 
16.00 hod se na nám stí slavnostn  rozsvítí váno ní strom. P ij te si vychutnat 

p edváno ní atmosféru p i  koledách, sva áku a dobré nálad .

SPOZ po ádá pro seniory vystoupení Josefa B íška s váno ním programem. 
Váno ní ob erstvení zajišt no.

Krásnolipské folklorní soubory vás tradi n  zvou na lidové vánoce.

Program kina Krásná Lípa na m síc PROSINEC  2007

M J  V DCE Vstupné 60,- K

adventní jarmark

mikulášská nadílka

váno ní posezení

váno ní koncert

  pond lí 3. 12.
od 18.00 hod

Kontroverzní komedie ukazuje Adolfa Hitlera jako zamindrákovaného chlapíka, 
který propadá depresím. 95 min. Titulky. Ml. p ístupno.

Program kina Krásná Lípa na m síc PROSINEC  2007

HV ZDNÝ  PRACH Vstupné  60,- K

adventní jarmark

mikulášská nadílka

váno ní posezení

váno ní koncert

tvrtek 27. 12.   
od 17.00 hod

Zamilovaný Tristan putuje nap í arovnou zemí p i pátrání po padlé hv zd .
128 min. ESKÁ VERZE. Ml. p ístupno.

Program kina Krásná Lípa na m síc PROSINEC  2007

POSLEDNÍ  VLAK Vstupné  60,- K

adventní jarmark

mikulášská nadílka

váno ní posezení

váno ní koncert

   st eda 12. 12.
od 18.00 hod

P íb h židovského transportu do Osv timi je dílem esko – n meckých autor .
125 min. Titulky. Ml. p ístupno od 12ti let.

Program kina Krásná Lípa na m síc PROSINEC  2007

PROBUZENÍ  TMY Vstupné 60,- K

adventní jarmark

mikulášská nadílka

váno ní posezení

váno ní koncert

   pond lí 10. 12.
od 18.00 hod

 Ak ní fantasy o chlapci, jehož sv t se obrátí naruby po zjišt ní, že je p edur en
k boji s Temnotou. Ml. p ístupno.
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ADVENT A VÁNOCE V KRÁSNÉ LÍPĚ

Nekupujte si žádné věnce, svíčky, 

přáníčka, udělá je pro Vás naše 

školička.

Srdečně Vás všechny zveme na 
adventní trhy pořádané Základní 
školou a Mateřskou školou Krásná 
Lípa dne 30. listopadu od 10. do 14. 
hodiny před budovou ZŠ.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. V neděli 9. prosince 
bude opět v krásnolipském kulturním domě 
hodným dětem nadělovat Mikuláš s čertem.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Romské občanské 
sdružení Čačipen Vás na čtvrtek 6. prosince od 
16:00 zve do kulturního domu na Mikulášskou 
nadílku. 

VÁNOČNÍ VÝLET. Pro doplnění vánoční 
atmosféry si můžete na jeden den odskočit do 
„Vánočně naladěných Drážďan“. V sobotu 8.12. 
pod vedením paní Anny Froňkové a s výkla-
dem pana Dietra Grabse můžete navštívíit his-
torickou část města Drážďany. Procházku po 
městě zakončíte na tradičních drážďanských 
vánočních trzích.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ. Sbor pro občanské 
záležitosti pořádá v pátek 14. prosince od 
15:00 pro seniory vystoupení Josefa Bříška 
s vánočním programem. Vánoční občerstvení 
zajištěno. 

VÁNOČNÍ KONCERT. Krásnolipské folklórní 
soubory Vás na sobotu 15. prosince od 16:00 
zvou do krásnolipského kulturního domu na 
tradiční lidové Vánoce.

ADVENTNÍ JARMARK. V sobotu 1. prosince 
od 10:00 můžete před Továrnou – domem 
volného času navštívit staročeský adventní 
jarmark. V 16:00 se pak na náměstí rozsvítí 
vánoční strom. Přijďte si vychutnat předvá-
noční atmosféru při koledách, svařáku a dob-
ré náladě. 

VÁNOČNÍ KONCERT SOLIDEA. 
V úterý 25. prosince od 18:00 můžete v kostele 
v Krásné Lípě navštívit vánoční koncert instru-
mentálně-vokálního souboru SoliDeo.
TANEČNÍ ZÁBAVA. V sobotu 29. prosince od 
15:00 se mohou krásnolipští důchodci poba-
vit na taneční zábavě pro důchodce při tradič-
ní oblíbené dechové hudbě skupiny PELETON. 
Akce se koná v kulturním domě.

Nejaktivn jší

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

Open Society Fund Praha

budou v Krásné Líp

Komunitní centrum v Krásné Líp , paní Anna Fro ková
a pan Dieter Grabs

Vás zvou na poznávací zájezd do

„Váno n  lad ných
Dráž an“

Chcete  navštívit  váno n  vyzdobené  historické
Dráž any?  Podívat  se na tamní  památky a  projít  místní
váno ní trhy, které jsou jedny z nejvyhlášen jších?

Zapome te  na  p edváno ní  shon  a  poje te
s nejaktivn jšími  seniory  do  Dráž an.  Sta í  se  jen
p ihlásit paní Váchové na telefonním ísle 721 696 271 a
vzít si s sebou doklad, oprav ující Vás k p echodu hranic.

(V cen  zájezdu je pouze doprava tam a zp t autobusem. Stravu a
p ípadné vstupy do památek si ú astníci hradí sami.)

Email:
juda@krasnalipa.cz

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

8. 12. 2007
v sobotu

 „Váno n
lad né

Dráž any“

Odjezd:

v 8:00
na nám stí

v Krásné Líp

P edpokládaný návrat:

v 17:00 na nám stí
v Krásné Líp

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA. 

Kulturní komise města Krásná Lípa pořádá 

v sobotu 12. ledna 2008 
tradiční Reprezentační ples města Krásná Lípa. 

Vstupenky (120,- Kč) lze již nyní objednávat 
u pí. Cidlinové na tel.: 606 336 260.  
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USNESENÍ
z 22. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 8. 11. 2007

I. Hlavní program

Výstavba elektrárny na tuhá paliva

Usnesení RM č. 22 - 01

RM opakovaně projednala za účasti členů ZM a investora 

stavby záměr rekonstrukce kotelny resp. výstavby elektrárny 

v areálu bývalého Bonexu a se záměrem vyslovuje nesouhlas. 

RM schvaluje stanovisko města Krásná Lípa Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje z hlediska vztahu záměru k životnímu 

prostředí.

II. Došlá pošta

Prodej pozemku

Usnesení RM č. 22 - 02

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1252/1 o 

výměře 85 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 

Miroslavu Vavřínovi, Krásná Lípa, Masarykova 43, za cenu 

1 275 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku

Usnesení RM č. 22 - 03

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 775/1 (nově 

vzniklá p. p. č. 775/5) o výměře 1577 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Haně a Ludvíku Hercogovým, Krásná 

Lípa, Pod Lipou 149/2, za celkovou cenu 40 170 Kč (do základní 

výměry 7 140 Kč, nad základní výměru 33 030 Kč). Kupující 

uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku

Usnesení RM č. 22 - 04

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 847 (nově 

vzniklá p. p. č. 847/1) o výměře 1015 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Stanislavu a Iloně Barcalovým, Praha 

8, Katovická 4/411, za celkovou cenu 32 390 Kč (do základní 

výměry 13 440 Kč, nad základní výměru 5 950 Kč, porosty 

13 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 

spojené.

Pronájem pozemků

Usnesení RM č. 22 - 05

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:

st. p. č. 918/3 o výměře 744 m2, k. ú. Krásná Lípa;

p. p. č. 2818/1, k. ú. Krásná Lípa, část dle předloženého návrhu

Převod pozemků

Usnesení RM č. 22 - 06

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p. p. č. 1355 a p. 

p. č. 1358, vše k. ú. Vlčí Hora od Pozemkového fondu ČR Děčín 

k realizaci zeleně.

Byty

Usnesení RM č. 22 - 07

RM neschvaluje pronájem bytu č. 6, Frindova 979/4, Krásná 

Lípa:

Marcele Marešové, Bendlova 824/10, Krásná Lípa,

Janu Froňkovi, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.

RM opakovaně vyhlašuje záměr pronajmout byt č. 6, Frindova 

979/4, Krásná Lípa.

Nebytové prostory

Usnesení RM č. 22 - 08

RM schvaluje pronájem nebytových prostor č. 1 a č. 2 (MIS + 

galerie) v objektu Křinické náměstí 255/5, Krásná Lípa Lucii 

Uršitzové, Pletařská 20/1, Krásná Lípa, za účelem zřízení 

obchodu se sportovním oblečením a doplňky a bazárku s 

dětským oblečením.

Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní 

náklady.

Smlouva o výpůjčce

Usnesení RM č. 22 - 09

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem a Českým 

kynologickým svazem, ZKO Krásná Lípa na část p. p. č. 1753/1 

o výměře 2 200 m2, k. ú. Krásná Lípa na dobu neurčitou za 

podmínky, že do 31. 08. 2008 budou opraveny nebo odstraněny 

stavební buňky z uvedeného pozemku.

III. Různé

Pojištění majetku města Krásná Lípa

Usnesení RM č. 22 - 10

RM z přijatých nabídek na pojištění města Krásná Lípa vybrala 

do dalšího kola výběru nabídky KOOPERATIVA pojišťovna, a. s. 

a GENERALI pojišťovna, a. s. a po předložení návrhů konečných 

znění smluv schvaluje konkrétní pojišťovnu.

Pojištění města Krásná Lípa

Usnesení RM č. 22 - 11

RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 772 023728 0 společnosti 

KOOPERATIVA pojišťovny, a. s. na pojištění majetku města 

Krásná Lípa s účinností od 12. listopadu 2007 do 11. listopadu 

2010 dle předloženého návrhu.

Pojištění města Krásná Lípa

Usnesení RM č. 22 - 12

RM schvaluje dohodu o poskytnutí nadstandardních podmínek 

pojištění s KOOPERATIVA pojišťovnou, a. s. dle předloženého 

návrhu.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru

Usnesení RM č. 22 - 13

RM doporučuje ZM schválit návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o 

úvěru č. 348/05/LCD s Českou spořitelnou, a.s. Praha.

Expozice Správy NpČŠ

Usnesení RM č. 22 - 14

RM schvaluje žádost Správy NpČŠ na vrácení expozice z 

bývalého informačního střediska v prostorech Křinické náměstí 

255/5, Krásná Lípa a ukládá Soně Tůmové zajistit její vydání.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa

Usnesení RM č. 22 - 15

RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený 

rozpočet k 1. 10. 2007 příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Krásná Lípa.

Přístavba bufetu

Usnesení RM č. 22 - 16

RM schvaluje provedení drobných úprav a změn v rámci stavby 

Přístavba bufetu ve Sportovním areálu v Krásné Lípě dle 

nabídky fi rmy Demos, s.r.o., Krásná Lípa.

Nákupy vybavení

Usnesení RM č. 22 - 17

RM schvaluje nákup vybavení do Sportovního areálu a 

Továrny.

Kyjov 49

Usnesení RM č. 22 - 18

RM ukládá Soně Tůmové, z odboru majetkového a civilně 

správního MěÚ Krásná Lípa, oznámit nájemci předběžný záměr, 

vyhlásit k prodeji objekt Kyjov 49, Krásná Lípa a pozemky st. p. 

č. 36, 115, 116 a p. p. č. 202/5 vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.

Dodávky elektřiny, Nemocniční 952/18

Usnesení RM č. 22 - 19

RM schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny 

ze sítí nízkého napětí s fi rmou ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 

1/425, Praha a smlouvu o připojení s fi rmou ČEZ Distribuce, a. 

s., Teplická 874/8, Děčín obě pro objekt Nemocniční 952/18, 

Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Dodávky elektřiny, Studánecká 564/16

Usnesení RM č. 22 - 20

RM schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny 

ze sítí nízkého napětí s fi rmou ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 

1/425, Praha a smlouvu o připojení s fi rmou ČEZ Distribuce, 

a. s., Teplická 874/8, Děčín obě pro objekt Studánecká 564/16, 

Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Odkoupení pozemku od PF

Usnesení RM č. 22 - 21

RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 283 o výměře 

53 m2, k. ú. Krásná Lípa.

Byty

Usnesení RM č. 22 - 22

RM schvaluje dodatek č. 1, k nájemní smlouvě č. 2006/25/27 

- 310 uzavřené s Michalou Horákovou na byt č. 8, Bezručova 

359/15, Krásná Lípa. Dodatkem se nájemní smlouva prodlouží 

o 1 rok.

Byty

Usnesení RM č. 22 - 23

RM schvaluje dodatek č. 2, k nájemní smlouvě č. 2002/25/17 

- 147 uzavřené s Irenou Fundovou na byt č. 2, Kyjovská 625/53, 

Krásná Lípa. Dodatkem se nájemní smlouva prodlouží o 1 rok.

Byty

Usnesení RM č. 22 - 24

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 45, Nemocniční 

1137/6, Krásná Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 1 + 1 (cca 

30 m2). Kauce ve výši 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si 

nájemce provede na vlastní náklady.

Hospodaření Relax Krásná Lípa, p. o.

Usnesení RM č. 22 - 25

RM bere na vědomí přehled hospodaření Relax Krásná Lípa, 

p. o. za období 07 - 09/2007 předložený ředitelkou organizace 

Zuzanou Fryčovou.

Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2007

Usnesení RM č. 22 - 26

RM odvolává Lucii Loukotovou z inventarizačních komisí pro 

rok 2007 k provedení inventarizace zásob a cenin-poštovních 

známek MěÚ a zásob Tělocvičny a odvolává Miloslavu 

Matuškovou z inventarizace pohledávek -odpadů pro rok 2007 

a do těchto komisí jmenuje s okamžitou platností nového člena 

Pavlu Mlejnkovou.

Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2007

Usnesení RM č. 22 - 27

RM odvolává Jana Fialu z inventarizačních komisí města k 

provedení inventarizace zásob a cenin ve Sportovním areálu, 

hale a inventarizaci zásob v Tělocvičně pro rok 2007.

IV. Informace

RM dále projednala tyto informace:

- doplnění projektové dokumentace Rekonstrukce kotelny 

Krásná Lípa od Rubing Project s.r.o.,

- dopis od SNP ČŠ Krásná Lípa, vyjádření ve zjišťovacím řízení 

Environmentální rekonstrukce kotelny v Krásné Lípě,

- e-mail od JUDr. Evy Ruthové ze dne 18.10.2007 ve věci 

vydržení pozemků - Sehnalovi,

- dopis od fi rmy Kámen a ztvárnění, s.r.o., Krásná Lípa, 

vyjádření k Usnesení ZM č. 6-10/2007,

- písemný nesouhlas od Tomáše Koutného, Praha - Letňany, na 

základě rozhodnutí RM o rozdělení pozemků č. 540/1, 541/1, 

540/2, 541/8, 1050 vše v k. ú. Krásný Buk,

- e-mail od JUDr. Evy Ruthové ze dne 18.10.2007 - Duplicita 

vlastnictví p.č. 97/7,

- informaci o povinné výměně řidičských průkazů,

- dopis od SPRŠ - vedení 110 kV do Šluknovského výběžku,

- vyjádření odborných útvarů MPSV,

- vypořádání připomínek k Návrhu cílů a opatření 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém 

kraji na období 2008-2011,

- pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 

30.9.2007,

- zpráva o hospodaření leden - říjen 2007,

- přehled o návštěvnosti internetu v městské knihovně,

- přehled o návštěvnosti městské knihovny,

- zaslanou brožuru o historii rodin Hielle a Dittrich od Muzea 

Zyrardów,

- plán Sachsen Classic 2008

 Vích                                                                         Ing. Zbyněk Linhart 
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Lidé díky Job 
poradně získávají 

práci
 O tom, že spolupráce s Job poradnou 
v Krásné Lípě se vyplatí, se přesvědčila již prv-
ní pětice lidí, kteří díky ní získali práci. Stačilo 
několikrát navštívit v Job poradně Evu Mánko-
vou, sepsat společně  životopis, najít vhodnou 
pracovní nabídku, nacvičit osobní pohovor 
a pak se ucházet o pracovní místo. Někdy se 
podařilo získat práci napoprvé, jindy bylo 
potřeba zkusit štěstí vícekrát.
 Zeptali jssme se Evy Mánkové, který člo-
věk si v nedávné době našel práci a jak se 
mu daří v novém zaměstnání: „Paní Božena si 
našla práci ve fi rmě Lukram v Horním Podluží, 
kde pracuje ve výrobě a leští nějaké polotovary. 
Práce ji prý velmi baví a je šťastná, že může opět 
pracovat.“ Eva Mánková dále uvedla, že paní 
Božena pravidelně navštěvovala Job porad-
nu, kde jí pomohli sepsat životopis, trénovali 
společně osobní a telefonický pohovor a paní 
Božena byla prý sama velmi aktivní a snaživá, 
což hodně přispělo k tomu, že ji fi rma Lukram 
zaměstnala.
 O tom, že člověk, pokud chce práci, musí 
být aktivní a nečekat, že mu snad sama spad-
ne do klína, mohou vyprávět i ostatní, kteří 
díky Job poradně Komunitního centra našli 
práci a dnes mohou do rodinného rozpočtu 
přispívat daleko větší částkou než podporou 
z Úřadu práce a sociálními dávkami.
Služby, které jsou Job poradnou poskytovány, 
jsou zdarma a jsou určeny všem, kteří chtějí 
najít, změnit, či si udržet práci.

(Jakub Juda, vedoucí Komunitního centra 
Českého Švýcarska)

Projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

V Job poradně Komunitního centra Vám 
pomohou s hledáním práce

9. 10. 2007
v úterý

od 16 hodin

„Povídání 
o bylinkách“

So a
Brožová

V ob adní síni
M stského ú adu

v Krásné Líp

Nejaktivn jší

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

Open Society Fund Praha

budou v Krásné Líp

Komunitní centrum v Krásné Líp  s paní Annou Fro kovou 
a V rou Jánovou Vás zvou na

„Pe ení váno ního cukroví“

Chcete ,aby Vaše d ti našli v pun oše i s láskou pe ený
váno ní perní ek? Máte zájem se nau it péci nejen tradi ní
perní ky,ale i váno ní cukroví našich babi ek?

Váno ní svátky,m žete obohatit novým druhem cukroví 
a zárove  si dom  p inést sváte ní náladu.
P ejete-li si, nau it se péci perní ky, i jiné váno ní cukroví,
potom Vás naše lektorky rády p ivítají na tomto kurzu.

Pro kurs je nutné si p inést: vále ek na t sto,Vámi oblíbená
vykrajovátka a dobrou náladu.
P ihlásit se m žete do 26.11.2007 paní Iren  Váchové na
telefonním ísle  721 696 271.

Email:
juda@krasnalipa.cz

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

27.11. 2007
v úterý

od 16 hodin

„Pe ení
váno ního
cukroví“

Anna Fro ková
a V ra Jánová

v
Komunitním

centru

Job poradna Komunitního centra
Job poradnu naleznete v Komunitním centru Českého Švýcarska v suterénu městského úřadu v Krásné 
Lípě. Vchod do Komunitního centra je ze zadní strany budovy. Pracovnicí Job poradny je Eva Mánková. 
Otevírací doba je v úterý od 8:00 do 10:00 a ve středu od 15:00 do 17:00. Telefon je 775 554 492.
Job poradnu a další služby Vám Komunitní centrum poskytuje v rámci Iniciativy společenství EQUAL, 
která je spolufi nancována evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

Job poradna nabízí

• přístup k největší databázi volných pracovních míst
• ukážeme Vám jak a kde hledat práci
• naučíme Vás psát životopis a motivační dopisy
• umožníme Vám zatelefonovat zdarma do fi rmy, kde hledají zaměstnance
• pokud budete chtít, povedeme Vaší složku s životopisy, vysvědčeními a vším, co potřebujete k hledání práce
• připravíme Vás na osobní pohovor
• vysvětlíme, jak si udržet práci
• poradíme v oblasti pracovního práva
na nástěnce na náměstí a v Komunitním centru pro Vás aktualizujeme volná pracovní místa v regionu
Vše naleznete v Komunitním centru zdarma.

Více informací poskytne:
Jakub Juda, vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska

+420 77 938 839, +420 412 354 841, juda@krasnalipa.cz 

 Komunitní centrum na výroční konferenci 
s názvem „Od teorie k praxi – úspěšné příběhy“ 
prezentovalo Digitální životopis. Prezentaci ucha-
zečů o zaměstnání pomocí digitálního životopisu 
zpracovala v rámci projektu EQUAL mezinárodní 
skupina SKILLS. Každý z mezinárodních partnerů 
(Maďarsko, Rakousko, Německo a Velká Británie) 
natočil digitální životopis s klientem a následně 
ho představil vybranému zaměstnavateli. Výsled-
ky svých zjištění partneři zpracovali do brožury 
a na DVD. Digitální životopis byl na konferenci 
představen jako produkt, který může usnadnit 
vlastní prezentaci uchazečů o zaměstnání před 
zaměstnavateli.
 Konference pořádané MPSV ČR se účastnili 

místopředseda vlády a ministr práce a sociálních 
věcí RNDr. Petr Nečas, ředitel odboru Iniciativ 
společenství a Evropského globalizačního fon-
du Walter Faber, vrchní ředitelka Správy služeb 
zaměstnanosti MPSV ČR Ing. Marie Bílková a 
ředitelka pro oblast EU a mezinárodních vztahů 
MPSV ČR Iva Šolcová. Z proslovů přednášejících 
vyplynulo vysoké hodnocení programu i jednot-
livých projektů EQUAL. Zdůrazněno bylo, že je 
důležité, aby zpracované a odzkoušené metody 
práce a úspěšné produkty z končících projektů 
EQUAL byly v maximální míře využity instituce-
mi, úřady práce, ministerstvy i tvůrci politik a byly 
přeneseny do skutečné praxe.

(hv)

Od teorie k praxi – úspěšné příběhy

Světová banka
 Významnou událostí pro komunitní cen-
trum byla návštěva odborníků ze Světové 
banky a Rady vlády. Zajímali se o spolupráci 
města s Úřadem práce a o programy komu-
nitního centra. Velice podrobně se dotazovali 
na rekvalifi kační moduly na technických služ-
bách, které již druhým rokem komunitní cen-
trum realizuje a na zapojení Rómů do těchto 
aktivit. Zodpověděli jsme dotazy o vzdělanos-
ti, zaměstnanosti v Krásné Lípě a regionu, na 
fotografi ích představili práci klientů. Světová 
banka na základě poznatků zpracovává dopo-
ručení pro vládu ČR, jak postupovat v integra-
ci Romů. Rada vlády se pak na základě něko-
lika setkání a dotazníků rozhoduje, zda zařadí 
Město Krásná Lípa mezi 10 vybraných lokalit 
v ČR, kde budou realizovány pilotní projekty 
zaměřené na práci s menšinami.

(hv) 
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Vánoční koncert 
plný zapomenutých koled

 Pomalu tradicí se začínají stávat vánoční 
koncerty instrumentálně-vokálního souboru 
SoliDeo. V čase vánočním jsme tento kvartet 
zpívajících instrumentalistů z Děčína měli 
možnost v krásnolipském kostele slyšet s roční 
přestávkou již dvakrát. V úterý 25. prosince to 
bude tedy potřetí a stejně jako v minulosti se 
i letos můžeme těšit, že nám slavnostní atmo-
sféru nejhezčích svátků v roce navodí pečlivě 
vybíraná, méně známá, krásná vánoční hudba 
od gotiky po české baroko.
Na otázky odpovídá umělecký vedoucí sou-
boru SoliDeo Miloš Fr. Rejman.

Vracíte se tak často i na jiná místa, nebo 
máte ke Krásné Lípě nějaký zvláštní vztah?
Je pravdou, že se často vracíme na staré 
„štace“, protože máme v repertoáru asi pět 
koncertních programů, ale ke Krásnolipsku 
máme velmi vřelý vztah. Moji rodiče mají 
v Krásném Buku skoro 40 let chalupu a tak 
jsem zde trávil jako dítě všechny prázdniny a 
mnohé víkendy. V krásnolipském kostele jsem 
byl dokonce pokřtěn! No a když vzniklo před 
pěti lety SoliDeo, tak na chalupě rodičů tráví-
me každoročně naše soustředění před letním 
turné. Po soustředění  si pak „zkoušíme“ jak 
na sestavení koncertu reagují posluchači a 
pořádáme v kostelíku na Sněžné předpremi-
éru. Ale v průběhu let jsme měli možnost hrát 
i v širším okolí Krásné Lípy. Koncertovali jsme 
v kostelech v Doubici, Rybništi, Starých Křeča-
nech, Jiříkově, Rumburku, Varnsdorfu, Mikulá-
šovicích, Šluknově, atd. Všude jsme se setkali 
s milými a vnímavými lidmi, kterým jsme snad 
naší hudbou udělali radost.

Když se řekne vánoční koncert, každý hned 
slyší tradiční koledy. Co uslyší posluchači 
v Krásné Lípě?
Záměrně a vědomě nehrajeme jen notoricky 
známé a možná i zprofanované vánoční kole-
dy. Těch mají lidé dost z médií a každý je má 
doma. Vybíráme skladby, které jsou neméně 
krásné, než ty výše jmenované, ale jsou zapo-
menuté a trochu „zaprášené“. Samozřejmě se 
k závěru koncertu objeví i něco, co si většina 
posluchačů i nahlas s námi může zazpívat. 

Když jsem v úvodu našeho rozhovoru 
napsala vánoční gotická hudba, nemá-
te strach, že to spoustu potencionálních 
posluchačů odradí? Navíc koledy rády 
poslouchají i děti. Komu jsou vaše vánoční 
koncerty vlastně určeny?
Nevím proč by slovo gotika mělo odrazovat? 
Gotická hudba je opravdu v pravém slo-
va smyslu stará – třeba ze 13. století, ale my 
samozřejmě nehrajeme pro akademickou 
odbornou veřejnost, ale pro posluchače, kteří 
třeba přes rok běžně koncerty nenavštěvují. 
Proto se snažíme vybírat skladby takové, které 
se budou líbit a zaujmou. Proto také hrajeme 
skladby z období renesance a raného baro-
ka. To už je stravitelné opravdu velmi dobře. 
Máme na mysli hlavně právě spokojenost 
posluchačů. Nechceme na koncertech něko-
ho trápit, ale pobavit.

Jak vlastně zní vánoční koledy, když se 
hrají na repliky středověkých a barokních 
dechových nástrojů?
Dalo by se odpovědět jedním slovem. Auten-
ticky. To znamená, že se snažíme pro tu kterou 
historickou dobu používat instrumenty, které 
v ní byly zcela běžně používané. Takže koledy 
zní tak, jak nejspíš zněly například před pěti 
sty lety.

Teď tedy vážně nevím jak otázku položit, 
ale když hrajete výlučně na historické 
hudební nástroje, nepůsobí pak moderní 
varhany trochu jako slon v porcelánu? 
Asi narážíte na naše elektrofonické varhany. 
Pro tento italský, profesionální nástroj jsme 
se rozhodli vzhledem k tomu, že stav varhan 
kostelních bývá velice často ubohý, nebo jsou 
přinejmenším značně rozladěné. To znamená, 
že bychom k nim nemohli přiladit historické 
nástroje. Ovšem zvuk našich varhan je – ač 
to zní zvláštně – též autentický. Jsou totiž do 
něj nasamplované skutečné píšťalové, kos-
telní varhany. Každá píšťala rejstříku je zvlášť 
nahrána a tím pádem je zvuk skutečně „jako 
živý“.

Nyní trochu z jiného soudku. Posluchači při 
vašich koncertech mají možnost nejen sly-
šet, ale i vidět dřevěné i kostěné zobcové 
fl étny, hrajete na rohy kamzičí, mufl oní či 
kravské. Díky Vám jsem poprvé viděla, jak 
vypadá třeba šalmaj, trumšajt nebo nině-
ra. Kde tyto nástroje berete, nebo spíše, 
kdo vám je vyrábí a skutečně jsou třeba 
z kamzičího rohu?
Naše hudební nástroje si necháváme vyrábět 
na zakázku. Nedají se pochopitelně koupit 
v obchodě s hudebními nástroji. Šikovné ruce 
českých a moravských  mistrů nástrojařů jsou 
však skutečně „zlaté“. Každý nástroj je vlast-
ně originál vyrobený speciálně pro potřeby 
SoliDea. A co se týče pravosti rohů, tak o ni 
skutečně nemusíte pochybovat. Hrajeme na 
pravé rohy všech českých rohatých zvířat. To 
znamená, že vám dáme po koncertě rádi sáh-
nout na rohy z krav, beranů, kozlů, kamzíků a 
mufl onů.

Přijde mi, že nacházet záznamy starých 
skladeb není zase až tak náročné? Jak 
náročné je ale najít záznamy o podobě 
historických hudebních nástrojů? Nebo se 
mýlím?
S literaturou o výrobě je to skutečně trochu 
složitější. Naštěstí však máme pár hudeb-
ních nástrojů v muzeích a ty je po dohodě 

našim výrobcům půjčí. Také existuje poměr-
ně podrobný popis těchto instrumentů 
díky Michaelu Praetoriovi. Mnohé jsou, jaksi 
mimoděk, vyobrazeny na nejrůznějších dobo-
vých kresbách a obrazech. Naši nástrojaři jsou 
dokonce tak znalí této problematiky a mají 
takový přehled v tomto oboru, že nám i sami 
doporučují další nástroje, které by se pro náš 
soubor hodily.

Kolik už máte ve své sbírce těchto zvlášt-
ních nástrojů a na kolik z nich se dají zahrát 
právě koledy?
Do dnešního dne jich máme asi 40. Některé 
používáme častěji, na některé hrajeme třeba 
jen 2 skladby. Je fakt, že mnohé jsou oprav-
du zvláštní, jako ten s vepřovým močovým 
měchýřem, či fl étny z kostí krocanů nebo 
pštrosů. Naše koncerty se tak stávají i tak tro-
chu pastvou pro oči. Koledy se dají zahrát na 
jakýkoli melodický nástroj. Spíš jde o to, aby 
se různé nástroje zajímavě zkombinovaly, aby 
vznikla taková úprava skladby, která upoutá 
posluchače…

Zahrát koledu na fl étnu bych asi dokázala, 
jak dlouho by mi trvalo naučit se ji zahrát 
třeba na kravský roh?
Tak to jste si vybrala výborný nástroj! Pokud 
byste zahrála koledu na zobcovou fl étnu, tak 
do měsíce byste ji krásně zahrála i na kravský 
roh. Je to jen otázka, jak rád říkám, skamará-
dění se s nástrojem. Horší by bylo, kdybyste 
se chtěla koledu naučit třeba na středověké 
dudy, platerspiel nebo niněru. To bych vás asi 
nepotěšil, protože byste si pěkně zahrála mini-
málně za rok. Ovšem při velké píli a každoden-
ním cvičení na nástroj.

A teď úplně poslední otázka. Co chystá sou-
bor SoliDeo do doby adventní, která je před 
námi? A kam se vůbec chystáte na koncerty?
Za tuto otázku jsem opravdu rád, protože při 
našich adventních koncertech zdůrazňuji, že 
advent nejsou vánoce. Adventní hudba tudíž 
nejsou koledy a vánoční písně, ale specifi cká 
muzika charakterizující toto období, které 
chce člověka připravit na opravdu radostné 
slavení vánoc. Letos máme asi adventních 
20 koncertů a to nejen v našem kraji, ale tře-
ba i v Pardubicích, Krnově, na jižní Moravě a 
dokonce třídenní turné po Slovensku, kde 
budeme hrát v Bratislavě a Trenčíně. Čeká nás 
perný měsíc, ale radost našich posluchačů je 
pak naší dvojnásobnou radostí.

Děkuji za rozhovor, Šárka Pešková
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Tak jsme doplavali…
 Každoročně se koná hned na začátku škol-
ního roku plavecký kurz pro základní a mateř-
ské školy. Plaveckých hodin je celkem devět a 
jezdí se 1krát týdně. Na závěr každého kurzu 
se děti vždycky moc těší, protože se konají 

závody a děti tak mohou změřit svoje síly. Ani 
letos tomu nebylo jinak, závody se konaly a 
my, i paní učitelky, jsme dětem fandily, co nám 
síly stačily. A takhle to dopadlo:

3. A 4. B
Chlapci:

1. místo: Matěj Pavlíček 1. místo: Oldřich Hladík
2. místo: Lukáš Hrneček 2. místo: Fanda Pakandl

3. místo: Jeník Kubáň 3. místo: Jakub Jackel
Dívky:

1. místo: Terezka Langová 1. místo: Markétka Dvořáková
                a Kačka Bedrníková 2. místo: Hanka Šrejmová
2. místo: Terezka Burešová 3. místo: Týna Petružálková
3. místo: Terezka Kubáňová

3. B 4. A
Chlapci:

1. místo: Adam Ferenc 1. místo: Fanda Holubek
2. místo: Luboš Kolář 2. místo: Martin Píša

3. místo: Zdeněk Urban 3. místo: Patric Švorc
Dívky:

1. místo: A. Marschnerová 1. místo: Bára Černá
2. místo: Natálka Pavelková 2. místo: Eliška Halušková

3. místo: neobsazeno 3. místo: Martina Hučková

Naše děti opět 
v Žitavě 

 Díky fi nanční podpoře „Česko-německého 
fondu budoucnosti“ mohou již tradiční česko-
německá setkávání naší základní školy a Mit-
telschule Zittau pokračovat. V tomto školním 
roce jsme navázali na projekty podpořené 
v minulých letech a celý rok se budou usku-
tečňovat setkávání pod názvem projektu: 
„Přátelství bez hranic 3“. 
 První setkání proběhlo 7. listopadu v Žita-
vě. Hlavním tématem bylo vzájemné poznání 
obou skupin, oprášení konverzačních frází, 
učení formou zábavy, prolomení jazykových 
bariér a hlavně radost z nových přátelství a 
spolupráce.
 Další setkání, na které se již všichni těší-
me, se uskuteční 30. listopadu. Tentokrát však 
u nás, aby se naši němečtí kamarádi mohli 
zúčastnit adventních trhů pořádaných naší 
školou.

(Lucie  Hanková)

Varhaní koncert 
 V pátek si všichni žáci mohli vyzkoušet na 
vlastní kůži, jak velké teplo je v kostele. Brr, 
to byla zima! Nám to však nevadilo, protože 
koncert byl pěkný. Vzhledem k tomu, že náš 
kostel v sobě skrývá dvoje varhany, ale oboje 
jsou nefunkční, pan varhaník koncert odehrál 
na elektronických varhanách. Během koncer-
tu jsme se dověděli, kdo je to varhaník, kdo 
varhanář, kde se u varhan sedí, kde všude se 
na ně hraje, jak se nazývá místo, na kterém 
varhany stojí, že malé děti nemohou hrát na 
varhany kvůli své výšce, protože klávesy jsou 
v několika řadách a nedosáhly by na ně a mno-
ho dalších zajímavých informací. Děkujeme.
    (Lucie  Hanková)

Spaní ve škole
 Naše třída IX.A se rozhodla, že v pátek 9. 
11. stráví noc ve škole. Někdo by řekl: „V pátek 
večer a zase do školy! Fuj!“, ale světe div se, my 
jsme se těšili. Napřed jsme si společně uvaři-
li něco dobrého a zábava mohla začít. Hráli 
jsme hry, hledali odpovědi na otázky, které 
nám položila paní učitelka (v knihách i na 
internetu), prohlédli si naše společné fotky a 
alou do postele – pardon do spacáku a pěkně 
na tvrdou podlahu. Noc samozřejmě neskon-
čila povelem paní učitelky- SPÁT, ale dlouhým 
povídáním až do ranních hodin. V osm hodin 
ráno, když jsme se plížili ke snídani, jsme tak 
trochu té noční debaty litovali. Díky chutným 
buchtám a perníkům od maminek šla únava 
stranou a my jsme si ještě něco málo pohráli, 
popovídali, uklidili a rozutekli se domů. 

(Lucie  Hanková)

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
v pondělí 3. 12. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 6. 12. 2007 v Krásné Lípě. Dále pak 
v pondělí 17.12. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 20.12. 2007 v Krásné Lípě
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
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
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TURNAJ VETERÁNEK 
2007

 Sedm družstev žen (Liberec, Mikulášovice, 
Rumburk, Varnsdorf, Šluknov, Česká Kame-
nice a Krásná Lípa) se v sobotu 10. listopadu 
2007 sešlo již na 17. ročníku turnaje veteránek 
v naší krásnolipské tělocvičně.
Po tradičním zahajovacím ceremoniálu Věr-
ky Polákové – předsedkyně odd. volejbalu, 
všechna družstva nastoupila ve vtipných mas-
kách a za všeobecného veselí bylo zahájeno 
pravé – volejbalové klání s tímto výsledným 
umístěním:
1. místo Liberec
2. místo Mikulášovice
3. místo Rumburk
4. místo Krásná Lípa
5. místo Varnsdorf
6. místo Šluknov
7. místo Česká Kamenice
 Ano, jen o vlásek a naše ženy by byly 
třetí. Ale právě při turnaji veteránek platí 
ono pověstné: NENÍ DULEŽITĚ VYHRÁT, ALE 
ZÚČASTNIT SE. Proč? 
 Protože pohodovou atmosféru, kterou 
každý z přítomných vnímal, bylo cítit na 
každém kroku a protože právě tuto atmosféru 
dokážou na svém turnaji vytvořit pouze ženy.
Opět nezklamala a zazářila děvčata, která 
neúnavně občerstvovala všechny přítomné 
žíznící a hladovějící lidičky. S úsměvem na 
rtech byl podáván gulášek i klobásky. S trpě-
livostí andělů nalévaly všechny druhy nápojů. 
Prostě dokonalý gastronomický servis, který 
už tradičně zajišťují Věrka Poláková a Miluška 
Podhorská.
 A páni rozhodčí? Byli úžasní. Nekompro-
misní, ale chápající.
K celkové pohodové atmosféře přispěl samo-
zřejmě i velmi vstřícný kolektiv pracovníků 
sportovního areálu, kterému děkujeme za 
chápavý přístup k turnaji.
 Již tradičně byla také vyhlašována nejstar-
ší a nejmladší účastnice turnaje, kde místo nej-
mladší hráčky obsadila krásnolipská Drahuše 
Lehoczká – nová posila našeho veteránského 
týmu.
 Došlo i na kytičku a dáreček pro skutečné 
volejbalové veterány: Jarušku Bydžovskou 
a Járu Homolku, kteří právě slaví významné 
životní jubileum.
 Opakovaně snad i to, že naše skvělé spor-
tovní zázemí nám záviděla většina přítom-
ných. Dodávám pouze, že je jenom na nás 
všech, jak se budeme ke všem těmto hodno-
tám chovat, aby nám vydržely co nejdéle.
 A na úplný konec? Turnaj veteránek 2007 
je úspěšně za námi. Nashledanou ve zdraví a 
pohodě opět za rok

(Za odd. volejbalu Caklová Ivana)

1x účetní   
(praxe v oboru znalost podvojného účetnictví)

1x konstruktér 
(praxe min. 3 roky, programování v CAD, programování 3D výhodou)

1x vedoucí kooperací  
(uživatelsky CAD)

1x obchodního zástupce 
(řidičský průkaz sk. B)

www.eurometalgroup.cz

Vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:

Nástup možný ihned!
Informace na tel.: 412 383 821 (p. Schejbal)
nebo osobní odd. 777 167 764 (pí. Březáková)

EUROMETALGROUP s.r.o.
Strádalova 313, Krásná Lípa 407 46
Telefon: 412 384 091
E-mail: info@eurometalgroup.cz

MUSÍME SI POMÁHAT
 Vzhledem k místnímu podnikání (a to bez 
jakékoli zaujatosti,či rasismu) samozřejmě 
fandím českým malým podnikatelům.
Do oka mi padl obchůdek „cenových bomb“. 
Vlastně mě tam přilákala zvědavost. Jsou tací, 
kteří říkají, že s „cenovou bombou“ by zboží 
z tohoto obchůdku nekoupili, protože je to 
cenově „skoro jako u vietnamců“. Tak to jsem 
neotálela ani chvilku a musela se podívat, jak 
to opravdu je. No ano spoluobčané, pár kous-
ků je stejného artiklu, jako u našich „zahranič-
ních podnikatelů“, ale....má to lepší cenu! A to 
je snad dobré ne? 
 Ostatní zboží v tomto obchodě, jsem ještě 
nikde neviděla a musím uznat, že zboží se mi 
líbí a ještě více ty ceny, jsou opravdu dobré!!
Dárkové předměty? Jistě. Každý si určitě vybe-
re. Opět jsou tu i dražší, hezké. Nemáte na to? 
Kupte ten levnější dárek. Hned vedle. Ten se 
mi také líbí.
 Obsluha? Mluví česky, rozumí vašemu 

přání, paní vedoucí je milá a vstřícná, ta krásná 
slečna vedle ní není dekorace, je to také per-
sonál.
 Ano a usmívá se. A ani jedna dáma z obslu-
hy se nepodbízí a nenutí vás si koupit ten 
malý svetr, protože to nevadí, on se vytáhne 
a sluší vám paní, řekli by jiní naši podnikatelé. 
Tudíž: Nemějte výčitky pokud se budete jen 
dívat, nic si nevyberete. Tady se na vás nikdo 
zlobit nebude, mračit taky ne, odpoví vám na 
pozdrav a s úsměvem vyprovodí. Proto se tam 
ráda vrátím a koupím si něco tedy příště.
 O tom to je! Nestěžujme si stále na to, kdo 
ovládá náš trh, ale podporujme i naše malé 
podnikatele svými nákupy. Musíme si pomá-
hat, nebo snad ne?
PS: A všimli jste si toho nového obchodu s pro-
dejem mobilních telefonů, multimediálních 
klávesnic, PC kompilací a podobného zbožíč-
ka? Tak já tam zítra jdu a povíme si příště.

(Nana)

RUBRIKA: LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU
Jedna topinka se smaží deset minut - pět minut z každé strany. Na pánev 
se vejdou dva chleby vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji osmažíte na 
jedné pánvi tři topinky?

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

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

Výherce získá volnou vstupenku na vybrané představení v krásnolipském kině.

Občanské sdružení Tělovýchovná jednota Krásná Lípa
Tělovýchovná jednota chce touto cestou poděkovat fi rmě Komaxo Kolín za sponzorský dar, 
který byl věnován na činnost všech oddílů TJ.

Josef Hladík, předseda TJ


