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Zastupitelstvo lidi příliš nezajímá

krásnolipský

půlměsíčník 3,50 Kč 12. června 2008

ACH JO!
Co všechno by Krásná Lípa mohla mít, 
nebýt zlodějů a vandalů. Ti, co chodí na 
krásnolipské hlavní nádraží, si jistě všimli, 
že na tamní silnici jsou místo klasických 
poklopů na kanálech pneumatiky zalité 
betonem. A je jich přesně osm. A proč 
to? Protože původní železné poklopy se 
někomu, jako řada jiných věcí, prostě
hodily. Sice nejsou nanic, ale chápu, že jsou 
ze železa a dají se docela dobře zpeněžit. 
Jenže krásnolipskou radnici nové poklopy 
přijdou na téměř sedmdesát tisíc korun, 
jeden totiž vyjde na více jak osm tisíc korun 
a to vše, krát osm, to už je docela slušná 
sumička. Za to už by se dalo pořídit něco 
docela slušného, třeba další lavičky, dětská 
prolézačka, nové vybavení do T-klubu, 
zajímavý program na kulturní akce, no 
zkuste si to sami představit. Ale vlastně, co 
je nám do druhých!

(Šárka Pešková)

Ve čtvrtek 5. června se konalo 10. zasedání 

Zastupitelstva města Krásná Lípa. Na pořadu 

jednání bylo především projednání podání 

žádostí o dotace na rekonstrukci Křinického 

náměstí a na rekonstrukci požární zbrojnice

v Nemocniční ulici. Byl také projednán průběh 

výběrového řízení na rekonstrukci základní 

školy a prodej objektu Pražská 4. A přestože 

je každé jednání zastupitelstva města veřejné, 

přílišnému velkému zájmu obyvatel města se 

netěší. Posledního jednání se zúčastnili přesně 

dva obyvatelé města. A většinou se jedná 

především o ty obyvatele, jichž se konkrétní 

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 26. června 2008jednání dotýká, třeba tím, že mají zájem

o prodávaný pozemek.

(vik)

Kaple ve Vlčí Hoře chátrá,
na opravu chybí peníze

Z bezpečnostních důvodů 

demontovali pracovníci 

krásnolipských Technických 

služeb chátrající a okolí 

ohrožující stříšku přední 

věžičky kaple ve Vlčí Hoře. 

Zároveň byl sejmut a uložen

i mechanismus zvonkohry, 

který se ve věžičce nacházel. 

V této souvislosti opět 

ožily diskuze o potřebě

rekonstrukce celé kaple, 

jejíž stavebně technický 

stav je velmi špatný. Právě 

proto se aktualizuje již 

zpracovaná technická 

Práce šlechtí člověka aneb veletrh práce od 
teorie k praxi je název společenské akce pro 
širokou veřejnost, odborníky, zájemce o práci, 
studenty i maminky na mateřské dovolené, 
která se uskuteční v Krásné Lípě ve dnech 
25. a 26. června 2008 v Domě Českého 
Švýcarska a v jeho blízkém okolí v Krásné 
Lípě od 9.00 do 16.00 hodin.
Tuto akci pořádá Komunitní centrum Českého 
Švýcarska, dále České Švýcarsko o. p. s.
a společnost IREAS - institut pro strukturální 
politiku. Program je rozdělen do dvou dnů, 
přičemž první den - 25. 6. - proběhne 
závěrečná konference  projektů z Programu 

dokumentace, problémem 

však zůstává fi nancování

a především další využití 

kaple.

VELETRH PRÁCE v KRÁSNÉ LÍPĚ
Iniciativy Společenství EQUAL a je určena 
odborné veřejnosti.
Druhý den ve čtvrtek - 26. 6. - je určen 
naopak veřejnosti a vlastnímu veletrhu 
práce, kde budou ve formě  stánků na 
náměstí prezentovat své nabídky zástupci 
významných vzdělavatelů a zaměstnavatelů
v regionu a Šluknovském výběžku (např. 
Ventos či Česká pojišťovna) a přítomní zájemci 
tak budou moci získat např. přímý kontakt 
se zaměstnavatelem, okamžité informace
o práci, aktuální orientaci na trhu práce, 
možnost okamžitého uplatnění či poradenství 
v tíživé situaci.

Na celý den je připraven také doprovodný  
zábavný program v prostorách náměstí
v Krásné Lípě, kde bude možné shlédnout 
divadelní a hudební program, osvěžit se
u  stánků s občerstvením, nebo se zúčastnit 
výletu s průvodcem do okolí Národního 
parku České Švýcarsko. Tento den bude 
vypravena i speciální autobusová linka, která 
zdarma přiveze zájemce  o veletrh z - Děčína, 
Rumburku, Varnsdorfu, Šluknova a Velkého 
Šenova. Více informací, včetně programu
a jízdního řádu autobusu, na
www.krasnalipa.cz/kccs. 

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

ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 16. 6. 2008 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
19. 6. 2008 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 30. 6. 2008 ve Vlčí Hoře
a v Zahradách a ve čtvrtek 3. 7. 2008
v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze 
zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa,
Pletařská 22/3.

Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00–12:00 a 14:00–17:00 
Úterý 7:00–12:00 a 14:00–15:00 
Středa 7:00–12:00 a 14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a 14:00–15:00
Pátek 7:00–13:00 
Sobota v sudém týdnu  8:00–11:00 

Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo 
v Komunitním centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář 
si můžete vyzvednout osobně v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových 
stránek na adrese www.krasnalipa.cz/kccs. Formulář získáte také na emailové adrese
rebicek@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu Řebíčkovi v Komunitním centru 
nebo zaslat na email rebicek@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně 
práva obchodních společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz
a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní 
subjektivity, autor řady publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci 
podnikatele.
Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete přijít se svými dotazy do Komunitního centra
(Masarykova 4, Krásná Lípa)
Bezplatné konzultace:   Pondělí 16. 6. 2008 17-18 hod.
 Pondělí 7. 7. 2008 17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.

Při převozu kompletní dokumentace k podniku nám bylo ukradeno auto a tím i veškeré 
účetní doklady a záznamy, ale i smlouvy a další písemnosti. Nemáme tedy žádné prvotní 
doklady ani žádné záznamy a účetní data. Krádež byla samozřejmě nahlášena Policii, 
která případ řeší. Jak máme nyní postupovat ve fi rmě a k FU. 
Obecně platí, že poplatník má povinnost přiznat ke zdanění své příjmy a prokázat eventuelní 
snížení příjmů. 
Pokud se Vám ztratily veškeré doklady, bude třeba ke splnění této důkazní povinnosti 
obstarat doklady nově. Zákon Vám tady (ostatně naprosto správně) nestanoví žádné úlevy. 
Je třeba, aby si Vaši pracovníci vzpomněli, s kým byly uzavřeny smlouvy, a požádali obchodní 
partnery o kopie a podobně. 
Projednejte vzniklou situaci se správcem daně, zvažte možnosti Vašeho dalšího postupu 
a dohodněte se na tom, co konkrétně udělat. Většinu ztracených dokladů lze nějakým 
způsobem a za vynaložení určitého úsilí a určitých fi nančních prostředků znovu obstarat. 
Otázku možné náhrady fi nančních prostředků projednejte s pojišťovnou – snad si někdo 
pamatuje, zda a u které pojišťovny jste byli pojištěni. 
V této souvislosti upozorňuji na možnost danou ust. § 31 odst. 7 zákona o správě daní
a poplatků. Dle tohoto ustanovení lze, dojde-li k situaci, že daňový subjekt neprokáže své 
údaje ohledně daňového základu a výše daně, a daňový základ a výši saně nelze dostatečně 
spolehlivě stanovit ani podle pomůcek, sjednat základ daně a daň dohodnout mezi správcem 
daně a daňovým subjektem.

Turistická sezona 2008
v Českém Švýcarsku je zahájena
V pátek 30. května se v Domě Českého 

Švýcarska v Krásné Lípě uskutečnilo slavnostní 

zahájení turistické sezony 2008 za účasti 

prvního náměstka hejtmana Ústeckého kraje 

a předsedy správní rady OPS České Švýcarsko 

Radka Vonky a dalších významných osobností 

tohoto regionu.

Toto setkání neuspořádala obecně 

prospěšná společnost České Švýcarsko 

náhodně, ale při příležitosti světového Svátku 

sousedů, jako symbolické setkání všech 

zainteresovaných aktérů, podílejících se na 

rozvoji tohoto jedinečného regionu.

Součástí programu slavnostního zahájení 

sezóny byl i křest nově vydaného obrazového 

kalendáře na rok 2009 s makrofotografi emi 

pana  V. Sojky s názvem České Švýcarsko 

zblízka. Celý program pak vyvrcholil 

před Domem Českého Švýcarska, kde byl 

přítomným hostům představen a současně 

také pokřtěn turistický autobus, který díky 

Ústeckému kraji, OPS České Švýcarsko

a Dopravnímu podniku města Děčína, jezdí 

od května až do září na turisticky atraktivní 

trase Národním parkem České Švýcarsko mezi 

městy Děčín – Krásná Lípa.

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

Veterinární ordinace 

v Krásné Lípě

Od 24. 5. 2008 každou sobotu od 15.00 do 

16.00 hodin v objektu Pražská 4 (dříve 

Zverimex Hladík) ordinuje veterinární 

lékař MVDr. Václav Žáček.
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První penzion v ČŠ
má evropskou 
ekoznačku

Penzion Jana z Děčína - Bynov se stal prvním 

ubytovacím zařízením v Českém Švýcarsku, 

které získalo ekoznačku Evropské unie.

V květnu 2008 udělilo Ministerstvo životního 

prostředí ČR tomuto penzionu certifi kát,

a to na základě splnění kritérií pro udělení 

ekoznačky v kategorii „Turistické ubytovací 

služby“.

RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ
V Továrně přibyl

další podpis
V Krásné Lípě se minulý týden konalo 

jednání správní rady nadačního fondu Most 

naděje. 

Zúčastnil se jej jeho zakladatel, průmyslník 

a mecenáš Antonín Koláček, starosta města 

Zbyněk Linhart a mimo jiné i Cyril Svoboda, 

ministr vlády České republiky, předseda 

Legislativní rady vlády České republiky, který 

zanechal na zdi Továrny na památku svůj 

podpis.

Policie
v krásnolipských 

ulicích
Příjemnou novinkou posledních týdnů 

je každodenní přítomnost krásnolipských 

policistů na Křinickém náměstí. V době 

před začátkem školního vyučování 

dohlíží na bezpečnost silničního provozu

v blízkosti přechodů pro chodce a působí tak

preventivně jak na projíždějící řidiče, tak 

i na školáky. Po letech relativní veřejné 

„neviditelnosti“ jde o významný a příjemný 

impuls vůči občanům.

Malovat se dá i bez 
následků

Že graffi  tty není jen nesmyslené čmáraní po 

zdech, se mohla přesvědčit náctiletá mládež 

z Krásné Lípy. Pouze za použití sprejů známý 

český writter Petr Šrot alias Maniac, který se 

graffi  tty věnuje již od konce 80. let minulého 

století a je považován za prvního českého 

writtera, vytvořil obraz s tématikou Českého 

Švýcarska. Kromě toho si mladí Krásnolípáci 

mohli vyrobit a vyzkoušet točení poie, fi ngers, 

točení yoyo či hru na bubínky. To vše bylo 

součástí akce, jejímž smyslem bylo nejen 

mladé inspirovat zajímavými aktivitami, ale 

zároveň zjistit, jak smysluplně by chtěli trávit 

svůj volný čas a jaké aktivity jim v Krásné Lípě 

chybí. Akci ve spolupráci s krásnolipskou 

radnicí připravila ČSOP Tilia a pražský Ústav 

pro ekopolitiku.

Nadace kontrolovala 
projekt

Zástupkyně Nadace Open Society Fund 

Praha, Jana Pártlová, navštívila Komunitní 

centrum Českého Švýcarska. Cílem její 

návštěvy bylo zkontrolovat průběh projektu

a plnění rozpočtu. Dle slov Jany Pártlové je 

projekt Nejaktivnější senioři budou v Krásné 

Lípě jedním z trojice nejlepších projektů, 

které jsou realizovány po celé republice. 

Na základě její návštěvy jsme byli požádáni

o představení projektu a naší práce se seniory 

na závěrečné konferenci za účasti zástupců 

České Spořitelny, OSF Praha a tisku, která 

proběhne v září v Praze.

(Jakub Juda)

Natáčení pohádky
u Dolského mlýna

Začátkem května natáčel v NP České 

Švýcarsko režisér Václav Křístek se štábem 

České televize Ostrava pohádku Ztracený 

princ.

Krásnolipští
Romové jednali 

Realizace projektu Nadace Vodafone ČR, 

Nadace Euronisa a města Krásné Lípy byla 

na programu veřejné schůze Občanského 

sdružení Čačipen, která se uskutečnila 

v Domě Českého Švýcarska. Předseda 

sdružení Robert Ferenc přítomné seznámil

i s kulturními akcemi, které Čačipen pro letošní 

rok připravuje.

(Robert Ferenc, předseda O. S. Čačipen)

Tancovali v Rumburku
Občanské romské sdružení Čačipen se 

zúčastnilo 10. ročníku festivalu romské 

kultury, který pořádal Dům dětí a mládeže 

v Rumburku. Na festivalu vystoupil taneční 

soubor Amare čave, hudební skupina Čačipen 

a skupina Galaxie Junior. To ovšem nebylo 

jediné vystoupení této taneční skupiny

v Rumburku. Amare čave také vystoupil na 

závěrečném věnečku Agentury Pondělí, který 

se konal v rumburské restauraci Hvězda.

OZNÁMENÍ

Muzeum Českého Švýcarska

na Křinickém náměstí v Krásné 

Lípě bude ve dnech 20. 6. 

dopoledne a 26. 6. po celý den 

uzavřeno.
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A Lípa zase zpívala
V sobotu 24. května pořádala Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa již XXVI. FESTIVAL DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ. Přehlídka sborů 

byla opravdu bohatá: Lipka (Krásná Lípa), Sboreček (ZUŠ Varnsdorf ), Notičky a lísteček (ZUŠ Louny), PSDM Hlásek A COLLEGIUM SCHOLARUM 
MEDIARUM (Liberec), Čtyřlístek (Rumburk), AMICI, GAUDE! (ZUŠ Jablonec n. Nisou), Písnička (Ústí nad Labem), Kvítek – dívčí komorní sbor (Louny), 
CHORICUS, GAUDE! (ZUŠ Jablonec n. Nisou), Chlumecký pěvecký sbor (Chlumec). Porota měla nelehký úkol určit sbor, který nejlépe zazpíval 
lidovou píseň. Vítězem se stal „Čtyřlístek“ z Rumburka. Odbornou porotu tvořili: Mgr. Jarmila Jarolímková, Mgr. Milan Sudek a Mgr. Josef Říha. Za 
jejich svědomitou práci jim velmi děkujeme. Celým dnem nás již tradičně provázel Mgr. Karel Jarolímek, který je v roli moderátora „muž na svém 
místě“ a pomohl tak k hladkému průběhu celého dne. I jemu patří náš dík. Festival byl spolufi nancován Městem Krásná Lípa a o. s. Rodiče pro 
školu. (lh)

Foto: Dušan Zápotocký

Projektový týden „Pro zdravý život“ očima žáků 
7. třídy:

AROMATERAPIE
Přednáška byla moc zajímavá. Přednášel nám 
pán z fi rmy Nobilis Tillia o bylinkách, které léčí. 
Každému dal vzorek krému, do něho jsme dali 
různé olejíčky. Přiučil jsem se, že nemusím 
kupovat drahé léky, že se dají vyrobit zadarmo 
z bylinek.

(Míra Ferenc, 7. A)
První hodina, 19. května v 7. A. Měli jsme ve 
třídě moc bylinek a z nich lezli mravenci. Bylo 
to zábavné, míchali jsme si svoje krémy. Já 
jsem si vybrala s vůní grepu, hezky mi voněl. 
Tu vůni měli snad všichni. Voněla nám celá 
třída, byla to nádhera, moc jsem si to užila
a doufám, že příští rok to bude taky.

(Kačka Bojčevová, 7. A)
V pondělí 19. května ráno k nám přišel pan 
Šedivý z Vlčí Hory. Má tam fi rmu Nobilis 
Tillia (Krásná Lípa), která se zabývá bylinami 
a esencemi, vyrábí z nich krémy, oleje
a další produkty. Po přednášce jsme si byliny 
prohlédli, šla z nich vůně i mravenci. Ke konci 
jsme si krém sami vyrobili. Bylo na nás, jakou 
vůni si tam přidáme. Byly tam eukalyptus, 
grep, citrónovník atd. Krém jsme si odnesli 
domů.

(Honza Šťastný, 7. A)

8. třídy:
Osvětové přednášky

V rámci projektu „Týden pro zdravý život“ se 

uskutečnily přednášky pro dívky a chlapce 
osmých ročníků. 
CHLAPCI: Navštívila nás MUDr. Hambálková. 
Během dvouhodinové přednášky jsme se 
dozvěděli mnoho nového a zajímavého
o pohlavních chorobách, orgánech a styku. 
Odpovídala nám na otázky, které jsme 
předem anonymně vložili do krabičky. Paní 
doktorce se podařilo odbourat naši stydlivost 
a neostýchala se nám odpovědět i na ty 
nejintimnější otázky. Jsme rádi, že přijela
a udělala si na nás čas. Tímto děkujeme.
DÍVKY: Přednáška probíhala pod vedením 
MUDr. Léblové. Dozvěděly jsme se
o rakovině děložního čípku, různých druzích 
antikoncepce, ochraně před pohlavními 
nemocemi… Paní gynekoložka nás také 
seznámila s průběhem gynekologické 
prohlídky. Rozdala nám informační letáčky
a na závěr zodpověděla naše dotazy. Za tuto 
přednášku paní doktorce velmi děkujeme.

9. třídy:
Od pondělí 19. 5. do pátku 23. 5. jsme měli 
projektový týden věnovaný zdravému životu. 
Čekal nás bohatý a zajímavý program.
My, deváťáci, jsme měli: 
- přednášku o vztazích, sexu a AIDS
- přednášku o právní odpovědnosti
- návštěvu ÚSP v Krásné Lípě, tzv. „Palmovky“
- přednáškový pořad o nebezpečí na silnicích
- pomoc při organizování branného cvičení

Určitě nejvíc na nás zapůsobila přednáška 
pana Pabiána ze sdružení ACET, která byla 
věnována AIDS, HIV pozitivitě a vztahům mezi 
lidmi. Na mnoha příbězích, které nás dojímaly 
a děsily zároveň, jsme poznali, že nakazit se 
není těžké a že je opravdu důležité chránit své 
zdraví a chovat se tak, abychom si úmyslně 
neubližovali.
Také beseda se zástupcem Policie ČR nám 
dala pár dobrých rad, jak žít a nemít problémy 
se zákony a jak to vypadá při vyšetřování.
V „Palmovce“ jsme poznali osudy nemocných 
lidí a byli jsme moc rádi, že jsme takoví, jací 
jsme.
Ukázky dopravních nehod v nás vyvolaly dost 
nepříjemné pocity a každý odcházel z kina
s přesvědčením, že se bude na silnicích chovat 
jen tak, aby k žádné nehodě nedošlo.
A při branném cvičení jsme na jednotlivých 
stanovištích převzali úlohu zkoušejících 
nebo demostrátorů, takže jsme simulovali 
úraz, představovali situace na křižovatkách, 
ukazovali dopravní značky a mladší spolužáci 
museli naše úkoly plnit a sbírat důležité body. 
Pro nás bylo určitě zajímavé sledovat, s jakým 
zápalem se hlavně ti malí snažili vybojovat co 
nejvíc bodů.
Celý týden byl zajímavý, přinesl nám plno 
nových a užitečných informací.
Děkujeme za ně.

(s žáky 9. A a 9. B napsala H. Hořeňovská)

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
V úterý 20. května jsme se byli podívat 

v Palmovce. Když jsme dorazili, tak jsme se 

rozdělili do skupinek po šesti lidech a každá 

skupina dostala svou sestřičku, která nás 

provedla po všech pavilonech. Naši skupinu 

tvořili: já, Nikola Moravcová, Lada Píšová, 

Jaroslav Patera, Petr Kasal, Ondřej Mrázek

a Karel Kočárek. Nás se ujala paní Hoff manová. 

Prošli jsme celkem šest pavilonů, které jsou 

velmi pěkné. Dozvěděli jsme se, že tento 

ústav má 128 obyvatelů. Jednou týdně je 

navštíví praktický lékař. Z odborných lékařů 

je dostupný psychiatr a neurolog. Ostatní 

lékaře mohou navštívit ve městě Rumburk. 

Každý pavilon má svoji ošetřovatelskou 

všestrannou péči. Jednou týdně navštíví 

ústav i kadeřník a pedikérka. Mají i různé 

aktivity. Zájezdy do Prahy, výlety v okolí, 

ženy vyšívají, pletou, háčkují a muži se 

zabývají zahradničením. Všechny aktivity 

jsou pod dohledem ergoterapeuta. Na závěr 

bych chtěla poděkovat paní Hoff manové za

krásnou přednášku. Děkujeme. 

(Nikola Moravcová, IX. A)
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Děti z Lípy si svůj svátek užívaly
v pohádce i při soutěžích

Mezi víly, indiány, medvědy, do lesa 

za Karkulkou nebo do pohádky s dědou 

Vševědem se poslední květnový den vydali 

všichni ti, kteří si nenechali ujít tradiční 

krásnolipský Pohádkový les. Na děti a jejich 

doprovod na téměř tříkilometrové trase, 

která vedla od Továrny k Cimráku a Městským 

parkem, s cílem opět na „továrním“ nádvoří, 

čekaly jak pohádkové bytosti, tak i plno 

soutěží a legrace. V cíli pohádkového lesa 

pak romské sdružení Čačipen společně

s MC Beruškou a T-klubem připravilo další 

soutěže, hrála hudba a nakonec se tu 

vyhlásila i nejlepší maska pohádkového 

lesa. Účastníkům pochodu se nejvíce líbili 

Indiáni, za které se převlékli členové místního 

volejbalového oddílu, a kteří s dětmi stříleli

z luku, vyráběli indiánské čelenky, či je pěkně 

po indiánsku pomalovali. Pohádkového lesa 

se zúčastnilo 509 registrovaných účastníků.

(vik)

První dětský den Relaxu 
Jako první začal s oslavami Dne dětí

Relax, p. o. Situoval je do krásnolipského 

sportovního areálu, kde se děti mohly 

na centrálním kurtu vydovádět nejen na 

skákacím hradu, ale i při řadě dětských

soutěží, které byly připraveny nejen pro 

malé děti, ale i pro jejich doprovod. Celkově 

příjemnou atmosféru doplnilo i příznivé 

počasí. 

Den dětí v Berušce
Krásnolipské mateřské centrum Beruška 

se také připojilo k oslavám Mezinárodního 

dne dětí – pro nejmenší byly na páteční 

dopoledne 30. května připraveny jednoduché 

soutěže, překážková dráha s trampolínou, 

malování na nástěnnou tabuli zbrusu novými 

gelovými pastelkami, samozřejmě balíčky 

s odměnami… Dětiček se asi vzhledem

k pěknému počasí sešlo málo, odměn nám 

zbylo plno – i ta slíbená speciální pro šikulky, 

kteří najdou všechny poschovávané berušky 

na pozvánce. Takže milé maminky a dětičky – 

až se spolu v Berušce zase sejdeme, uděláme 

si Dětský den ještě jednou, jako rozloučení 

s těmi, kteří už v září půjdou do mateřské 

školky. Těšíme se na Vás každé úterní a páteční 

dopoledne v podkroví školní družiny!

(Lada Hrnečková)

Děkujeme za účast všem „malým i velkým“ 

a doufáme, že příští rok se shledáme znovu 

a to v ještě větším počtu. Dále děkuji všem 

dobrovolníkům, kteří byli dozorem u soutěží

a také panu Vaisovi za skvělé moderování 

celého programu, které bylo vynikající

a zábavné.

(Z. Fryčová)

Cesta do pohádky se povedla
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Stalo se již tradicí, že členové Dobrovolného 

hasičského sboru v Krásné Lípě pravidelně 

navštěvují děti v mateřských školách. 

Vyvrcholením celoroční spolupráce se 

stává společná oslava svátku dětí. Nebylo 

tomu jinak ani letos. Na hřišti u T-klubu se

30. května sešly děti se svými staršími 

kamarády, kteří pro ně připravili tak oblíbené 

soutěže s hasičskou tematikou. Každý 

si mohl dle svých schopností vyzkoušet

např. přelézaní kladiny, podlézání látkového 

tunelu, nejoblíbenějším se však stalo stříkání 

hadicí na cíl nebo do dálky. A stejně jako 

v loňském roce i letos si děti zasoutěžily

v přetahování lana mezi oběma mateřskými 

školami. Hasiči ovšem nechtěli zůstat pozadu 

a letos v této disciplíně zabojovali proti dětem. 

Výhra však byla na straně dětí a hasiči si berou 

ponaučení, že celý příští rok musí věnovat 

posilování, aby dětem prohru oplatili.

V závěru soutěžního dopoledne pak 

nastalo velké odměňování. Každá školička si 

za svoji aktivitu odnesla míče, auta a sladkosti.

Děti slavily i s hasiči
A ještě na jedno odměňování došlo, děti

z obou mateřských škol, ale i školy základní 

a hasičského oddílu, se zúčastnily výtvarné 

soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou 

vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska. V děčínském okrese se soutěže 

zúčastnilo přes sto dětí a jedenáct cen 

putovalo k dětem do Krásné Lípy. Výsledky 

vám přineseme s příštím číslem.

(Za kolektiv MŠ Věra Gottwaldová)

V úterý 3. 6. byl pro děti z obou mateřských 

školiček velký den – jelo se na výlet!

A ne na jen tak ledajaký, čekal na nás 

zábavní park v německém kulturním ostrově 

Einsiedel.

Všichni jsme se tam moc těšili v očekávání 

toho, co jsme ještě nikdy neviděli a myslím, že 

nás toto očekávání nezklamalo.

Mnohé z dětí v Německu ještě nikdy nebyly

a tak i ta podivná řeč zapadala do celkové 

záhadnosti parku. Dlužno říci, že bez výborné 

překladatelky, kterou nám dělala jedna 

šikovná maminka, by se ani paní učitelky 

nedomluvily ...

Už při příjezdu do parku jsme míjeli

prapodivné domy na stromech, ba i nějaké to 

zaparkované auto ... Čekala nás neznámá 

fantastická země plná překvapení.

Nejdříve jsme zamávali velbloudům, oslíkům 

a koníkům, kteří se poklidně pásli v ohradě, 

čekajíc na svůj program a potom už hurá 

branou dovnitř ...

Hned na začátku nás čekalo bludiště, do 

kterého všichni lehkomyslně vlezli a pak 

Sláva nazdar výletu .....

ouha- nevěděli, jak ven – ještě, že tam byla 

otevřená okna!!! 

Vybaveni pohodlnými botami vydali jsme 

se na tajemnou výpravu do světa domů, co 

rostou na stromech, lodí na suchu, tajemného 

hradu se „zebrovým lesem“, kde byly stromy 

obarvené do černobílých proužků a na děti 

číhal uprostřed cesty veliký pavouk, vosí 

houpačkou zavěšenou do výšky, krásným 

brouzdálkem i s vodopádem, prolezli jsme 

nesčetné klouzačky a prolézačky, trampolíny 

a houpačky, pohladili jsem si oslíka a od 

průvodce jsme byli obdarováni drahokamem, 

které se tu mimochodem hledají při putování 

parkem podle nakreslených indicíí a po 

splnění úkolů. 

Obdivovali jsme vynalézavost při vytvoření 

skulptur i použití materiálu – od dřeva, gumy, 

kovu - a byli jsme mile překvapeni vstřícností 

německých průvodců.

Přesto, že to byla cizí země, kde děti 

nerozuměly ani slovíčku, dokázal je park 

oslovit i beze slov.

Jak se za velké pozornosti lidí poslední 

dubnový den staví májka, tak se její 

pokácení pravidelně děje bez většího zájmu

a pozornosti. Možná ale, že i tato akce 

folklorního souboru Lužičan, by mohla 

být docela dobrým sousedským setkáním. 

Členové souboru májku pravidelně kácí 

poslední květnový den a vždy je její kácení 

spojeno s hudbou a přátelským posezením.

Májku pokáceli, 
ani si toho nikdo 

nevšiml

Plni dojmů, obdarováni ještě omalovánkou

a pozvánkami na další návštěvu, jsme se pak 

odpoledne, celí špinaví a utrmácení, vydali na 

zpáteční cestu ...

Mnohým se pak zavřela očička již v autobuse 

a kdo ví, možná se jim zase zdálo o zemi, kde 

domy rostou na stromech ...

(Za všechny děti a učitelky MŠ

zážitky a dojmy sepsala – D. Lehoczká)
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Výlet do Jablonného 
v Podještědí

Chodíte rádi na výlety a chcete zase
o kousek víc poznat krásy naší republiky? 
Vydejte se tedy s Komunitním centrem 
a Václavem Hiekem na vlastivědně 
poznávací výlet do Jablonného 
v Podještědí a na odpolední exkurzi po 
místních památkách.
Odjezd autobusem je v sobotu 21. června 
v šest hodin ráno z náměstí v Krásné Lípě. 
Návrat do Krásné Lípy je předpokládán do 
18:00 hod.
Celý zájezd je zdarma. Ve vaší režii bude 
pouze strava a občerstvení. Pro více 
informací a přihlášení se na tento zájezd 
kontaktujte Jakuba Judu (777 938 839, 
412 354 841).

POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY
Žákovský koncert

Základní umělecká škola Rumburk, pobočka 

Krásná Lípa, Vás srdečně zve na Žákovský 

koncert, který se uskuteční v úterý 17. června 

od 17:30 v Továrně – domu volného času -

v Krásné Lípě. Jako host vystoupí pěvecký 

sbor Lipka z Krásné Lípy. 

Staré Bulharsko v Krásné Lípě

V galerii Továrna v Krásné Lípě je až do 

konce června otevřena fotografi cká výstava 

s názvem Staré Bulharsko. Jde o soubor 

44 klasických dokumentárních fotografi í 

brněnského fotografa Petra Francána. 

Snímky zachycují téměř zapomenutou realitu

a styl života v pro nás již kulturně odlišném

prostředí bulharského venkova.

Dětský triatlon

Klub českých turistů Šluknov v sobotu

21. června pořádá Dětský triatlon. Zváni jsou 

rodiče s dětmi od 6-ti let, kteří si rádi společně 

zasportují. Sraz je v 9:30 u rumburského 

plaveckého bazénu, kde se bude plavat

a běhat. V 11:00 se pak děti společně s rodiči 

vydají na cyklistickou část triatlonu, která bude 

mít cíl ve Vlčí Hoře před tamní čajovnou. 

Výchova dětí

Komunitní centrum společně s dětskou 

psycholožkou Mgr. Petrou Bartlovou pro Vás 

připravilo dopoledne na téma: VÝCHOVA 

DĚTÍ

Připraveno je na sobotu 14. června mezi

9:00–11:00 v prostorách Mateřského centra 

Beruška v podkroví školní družiny v Krásné 

Lípě. 

Zváni jsou všichni, kteří uvítají pohled 

odborníka na řešení výchovných problémů 

s dětmi jakéhokoliv věku. Jde o bezplatnou 

individuální i skupinovou konzultaci. Zváni 

jsou i ti, kteří si chtějí o výchově ratolestí 

pouze jen tak popovídat. 

Zámecké slavnosti ve Šluknově

Poslední červnový víkend 27. a 28. června se 

v zámeckém parku u šluknovského zámku 

uskuteční další Zámecké slavnosti.

Slavnosti v pátek 27. 6. od 21:00 zahájí 

historický průvod městem s loučemi, kterého 

se zúčastní i rytíři, korouhevníci a bubeníci 

a na jehož konci vás čeká překvapení. 

Pokračovat pak budou v sobotu 28. 6. od 

9:00, kdy se můžete těšit na dobovou hudbu 

a tance, šermířské souboje, loutkové divadlo 

pro děti, seznámíte se s fakírským řemeslem, 

katovským řemeslem, chybět nebude 

dělostřelecká i ohnivá show. Po celou dobu 

slavností bude v zámeckém parku historický 

trh, dětské dobové soutěže, jízda na koních 

a další bohatý doprovodný program.

V dopoledních hodinách také budou

slavnostně zpřístupněny nově 

zrekonstruované a vybavené dobové 

místnosti šluknovského zámku se zámeckými 

exponáty, zpřístupněna bude výstava 

fotografi í senátora Josefa Zosera a v hlavním 

sále zámku bude probíhat videoprojekce

o rekonstrukci šluknovského zámku. 

Celodenní vstupné 40,- Kč.

V našem družebním městě Eibau (cca

20 km od Krásné Lípy) se 29. června koná 

tradiční průvod, který organizuje místní 

pivovar. Průvod má zhruba 90 „obrazů“, ve 

kterých pochodují i představitelé starých 

řemesel. Je zde možno vidět cukráře, 

rozdávající zmrzlinu, pekaře, kteří Vám 

nabídnou preclíky, řezníci se chlubí uzeninou 

přímo z udírny a ani pivovar nezůstává

pozadu. Nedílnou součástí průvodu je 

několik kapel, sportovci, děti ze škol a školek,

starostové v dobových kostýmech, 

zbrojnoši, stará auta a traktory, alegorické 

vozy podnikatelů, kočáry s čestnými hosty 

a množství osedlaných koní. V posledních 

letech jsou pravidelnými účastníky i krojovaní 

starostové Tolštejnského panství a naše 

folklorní soubory Lužičan a Dykyta. Na tuto 

akci se každoročně sjíždí tisíce diváků z okolí 

a průvod je natáčen i televizí MDR.

Zpestřete si 
poslední červnovou 

neděli!

Dětský domov v Krásné Lípě se účastní 
projektu „Jarmarky pro šikovné ručičky“, který 
je realizován díky podpoře Nadace Terezy 
Maxové, generálního partnera společnosti 
Orifl ame a dalších dárců. Organizátorem 
projektu je OPS při Nadaci Terezy Maxové 
a ten letošní se koná už 20. 6. 2008 na 
plzeňském náměstí Republiky. Děti si pro 
návštěvníky připravily úžasná malovaná 
trička, namalovaly spoustu perníčků,
obrázků, svícínků a vyrobily další roztomilé 
drobnůstky pro radost a potěšení. Už se těší, 
jak se budou moci zapojit do prodeje svých 
výrobků. Pokud si v tento den uděláte výlet do 
Plzně, tak se zajděte podívat na tuto pěknou 
akci, která podporuje tvůrčí činnost našich 
dětí a určitě nebudete zklamáni.

(Hana Štěpánková, vychovatelka)

Jarmarky pro 
šikovné ručičky

„Romance Sefardských 

židů a lidové písně z Čech“

Klára Brábníková – zpěv

Pavlína Marcínová – violoncello

Martin Vosátko – kytara 

Martin Švarc – bonga

Kdy? Ve středu 25. června

 od 17:30 hod 

Kde? Galerie Továrny – domu

 volného času

PROGRAM DOMU KULTURY V RUMBURKU NA ČERVEN 2008
www.dkrumburk.cz • e-mail: strelnice@volny.cz • tel.: 412 332 158

úterý 17. 6. 19.00 MONOLOGY VAGÍNY
INTIMNÍ DIVADLO Praha. Hrají: D. Bláhová, A. Polívková, M. Sajlerová. Divadelní sál DK.
Vstupné 150/200 Kč. (Mimo předplatné 2008).
středa 18. 6. 8.30, 10.30 MICHAL NESVADBA
„Kouzelná školka“, soutěžně - zábavný pořad se známým dětským bavičem. Z cyklu DK:  „Střelnice 
dětem“. Pro MŠ, 1. st. ZŠ a veřejnost. Vstupné 30 Kč.
neděle 22. 6. od 14.00 hod. do 19.00 hod. ČESKÉ BUCHTY
Zábavné taneční odpoledne s dechovkou z cyklu DK:  „Kavárna pohoda“. Vstupné 80/100,- Kč. 
(Mimo předplatné 2008).
pondělí 23. 6. 18.00 hod. MARIAN VARGA
„Šílené varhany“ - SLOVENSKÁ LEGENDA - Koncert z cyklu:  „Kruh přátel hudby“. Divadelní sál DK. 
Vstupné 120/150 Kč. (Mimo předplatné 2008).
středa 25. 6. 19.00 hod. VLADIMÍR MIŠÍK
Pořad z cyklu DK: „Umělecké legendy“. Velký sál DK. Vstupné 120/170 Kč. (Mimo předplatné 
2008).
sobota 28. 6. 20.00 hod. KARAOKE SHOW
Vlastní interpretace písní návštěvníků dle vlastního výběru s texty na TV. DJ M. Vlček. “Ahoj na 
prázdniny“. Z cyklu DK: “Tancovačka na Střelnici“. Vstupné 50,- Kč.
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VELETRH PRÁCE v KRÁSNÉ LÍPĚ – 26. 6. - doprovodný program
Podium - nádvoří Továrny (Relax, p. o.)

9:00
Úvodní slovo, přivítání,

seznámení s programem dne

10:00–10:15 Gymnastky

10:20 Losování o drobné ceny

11:00–11:15 Břišní tance

11:20 Losování o drobné ceny

12:00–12:15 AP band - zpěv

12:20 Losování o drobné ceny

13:00–13:15 Amare čave - tanec

13:20 Losování o drobné ceny

14:00–14:15 Čačipen - zpěv

14:20 Losování o drobné ceny

15:00–15:15 Lužičan - muzika

15:20 Losování o drobné ceny

16:00 Ukončení VELETRHU

Spoleènost IREAS, 
Institut pro strukturální politiku, o.p.s. 

a Komunitní centrum Èeského Švýcarska 

poøádají dne 

26. èervna 2008
spoleèenskou akci pro širokou veøejnost a odborníky

PRÁCE ŠLECHTÍ ÈLOVÌKA
ANEB

VELETRH PRÁCE - OD TEORIE K PRAXI

PRÁCE ŠLECHTÍ ÈLOVÌKA
ANEB

VELETRH PRÁCE - OD TEORIE K PRAXI
Dùm Èeského Švýcarska, Køinické námìstí 10, Krásná Lípa

Více informací na nebo pište své dotazy na www.krasnalipa.cz/kccs decin@ireas.cz

IREAS

Pøijïte se pobavit a rozšíøit své 
obzory, doprovodný program zajištìn 

(hudba, exkurze, diskuzní stoly,...)

  pro opravdové zájemce o práci
  od studentù po maminky na MD
  pøímý kontakt se zamìstnavatelem
  okamžité informace o práci
  orientace na trhu práce
  uplatnìní zkušeností
  možnost okamžitého uplatnìní
  poradenství v tíživé situaci
  kontakty

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR

Sportovní areál
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 - prohlídka 
areálu s průvodcem
Během dne od 10:00 do 16:00 volně přístupný 
minigolf a lezecká stěna.

Továrna
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 - prohlídka 
objektu s průvodcem

Mateřské centrum
Během dne od 9:15 do 16:00 možnost zajištění 
hlídání dětí v mateřském centru Beruška.
Doprovodný program pro rodiče s dětmi na 
stánku.

Exkurze s průvodcem - expozice Domu 
Českého Švýcarska (veřejnost)
Skupina č. 1 - 10:00 až 11:00
Skupina č. 4 - 14:00 až 15:00
Průvodce po expozici Domu Českého Švýcarska 
se Vám pokusí přiblížit tajuplný svět skalních 
soutěsek, vydáte se společně po stopách 
přírodních i lidských. V případě zájmu bude 
možné si i zasoutěžit o zajímavé publikace
s vazbou na České Švýcarsko. Po skončení 
výkladu budete mít možnost si expozici projít 
sami a vyzkoušet si nějaké exponáty a v úplném 
závěru i shlédnout poutavý fi lm o Českém 
Švýcarsku. Skupina max. do 20 osob, výchozím 
místem je Informační středisko Domu Českého 
Švýcarska.

Výlet s průvodcem po Českém Švýcarsku
Výlet č. 1 odjezd 9:15, návrat do Krásné Lípy 
kolem 12:00
Výlet č. 2 odjezd 13:00, návrat do Krásné Lípy 
kolem 15:45
Pro limitovaný počet zájemců jsme připravili 
středně náročné trasy po nejzajímavějších 
místech Českého Švýcarska, kterými Vás bude 
doprovázet profesionální průvodce. Pojďte
s námi objevit tajemno zříceniny bývalého 
mlýna (známého z fi lmové pohádky Bořivoje 
Zemana Pyšná princezna) v srdci Národního 
parku České Švýcarsko, obklopeného
okouzlující, křišťálově čistou říčkou Kamenicí 
a poznejte skalní vyhlídku hradu Šaunštejna. 
Někteří z Vás se budou moci seznámit
s Jetřichovickými skálami nebo Kyjovským 
údolím a dalšími místy malebné krajiny 
Českého Švýcarska. Během výkladu Vám bude 
představena historie, architektura a příroda 
tohoto regionu. Skupina max. do 45 osob, 
dobrou obuv, odpovídající oblečení a tekutiny
s sebou. Výchozím místem je prostor před 
Domem Českého Švýcarska.

Diskusní stůl
Od 10:00 hod. se v případě zájmu bude konat 
diskusní stůl v prostorách hotelu Beseda na 
téma dobrovolnická činnost, případně studium 
a práce v zahraničí. Diskuze je určena zejména 
třídním kolektivům, rádi uvítáme zájemce z řad 
veřejnosti. 

aneb kam na výlety s certifi kovanými 

průvodci 

Výstupy na skalní stěny, via ferraty, 

nejkrásnější výhledy do krajiny plné 

skalních věží a hlubokých kaňonů, střípky té 

nejzajímavější historie, na vlastní oči vnímat 

rázovitost jedinečné lidové architektury, 

skalní hrádky, jízdy tramvají, parníkem, 

přívozem i vlakem do atraktivních turistických 

oblastí, společné a netradiční zážitky se 

svými nejbližšími - to vše můžete zažít

a poznat v Českosaském Švýcarsku – krajině 

plné tajemství na výletech s místními znalci 

– certifi kovanými průvodci.

Obecně prospěšná společnost České 

Švýcarsko připravila pro sezonu 2008 pestrou 

nabídku průvodcovských služeb a spolu se 

Zážitky v Českosaském Švýcarsku
Správou Národního parku České Švýcarsko 

vyškolila průvodce, kteří budou především 

v hlavní letní, ale i podzimní sezoně 2008 

provázet návštěvníky na jednodenních 

i dvoudenních okruzích s nevšedními 

názvy i následnými nevšedními zážitky. 

Většina okruhů je vypsána na určité termíny 

(víkendy i všední dny v červenci - září), ale je 

možné si pro skupiny 10 lidí a více domluvit 

individuální termín na informačním středisku 

v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě: 

informace@ceskesvycarsko.cz, 412 383 413

a podrobný seznam všech aktuálních 

okruhů na červenec až září najdete také na

h t t p : / / w w w . c e s k e s v y c a r s k o . c z /

pruvodcovske-sluzby/. 

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.)
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Popis: Vystoupíme z Dolního Žlebu, původní 

labské osady s neopakovatelným geniem 

loci, k Jeptišce a ostrohům nad Labem, poté 

překročíme zemskou hranici a zdoláme 

nejvyšší bod Saského Švýcarska Černý kámen 

(Zschirnstein) s panoramatickým výhledem 

do Čech.

Termíny: 26. června (čtvrtek), 17. července 

(čtvrtek), 7. srpna (čtvrtek)

Doba trvání: cca 9 hodin, délka pěší trasy:

cca 20 km, místy náročný výstup

Mystérium labského kaňonu aneb Výstup 
na nejvyšší vrchol Saského Švýcarska

Sraz: 8:30 hod., hl. nádraží Děčín, ČD 

Centrum

Cena: 490 Kč/os. (doprava z Děčína a zpět, 

průvodce s výkladem po celé trase)

S sebou: jídlo a pití na celý den, občanský 

průkaz, doporučujeme uzavřít pojištění 

léčebných výloh pro cesty do zahraničí. 

Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit, pokud 

se přihlásí méně než 10 účastníků.

Na akci je nutné se přihlásit 2 dny předem: 

informace@ceskesvycarsko.cz , 412 383 413.

V sobotu 31. 5. se uskutečnil již avizovaný 

poslední satelitní turnaj starších přípravek 

kopané, který završil celou sezónu u nás

v Krásné Lípě. Malí fotbalisti se na něj těšili 

právě proto, že mohou na domácím hřišti 

všem ukázat, co dovedou. Fanoušků i těch 

poctivě skandujících bylo hodně, atmosféra 

perfektní, nebe jak vymalované. Naši borci 

nastoupili v modrých dresech svou cestu 

za vítězstvím trochu rozpačitě a jakoby se 

strachem a tak se jim se Šluknovem podařila 

uhrát pouze remíza. Nicméně potom už 

nenechali ostatním soupeřům šanci a šli 

hladce od vítězství k vítězství. Největší soupeř 

na ně však čekal až na konci - Dolní Poustevna. 

Se stejnými výsledky – jednou remízou

a výhrami - se oba soupeři pustili do boje. 

Všem fanouškům se honila hlavou jedna 

otázka - kdo si odnese vítězství?

Teamy byly vyrovnané, proto šanci měl ten, 

kdo bude rychlejší, obratnější a neudělá chybu. 

Velkou chybu se však podařilo vyrobit zrovna 

našim soupeřům a to když neuhlídali obranu 

a za záda jim proklouzl Ondra Lehoczki vstříc 

souboji s brankářem. Vyrazil sólově k bráně

a za hurónského řevu fanoušků

chladnokrevně skóroval! Radost byla veliká, 

ale zbývalo si výsledek udržet, ba i pojistit. 

Fotbalisti Krásné Lípy však jakoby nadopováni 

ohromným povzbuzováním fanoušků na

trávě doslova létali, svou důležitou práci 

zastala také výborně obrana – v čele

s kapitánem teamu Kamilem Hoškem

a nezdolným obráncem Matějem Pavlíčkem. 

Když v polovině zápasu pak Fanda Holubek 

zavěsil parádní bombou míč do sítě, bylo 

už rozhodnuto. Krásnolipští fotbalisti uhájili 

vítězství na domácí půdě!!!!

Vítězství rozpoutalo bouři veselí jak na 

hřišti, tak na tribuně. Hoši se rozloučili parádní 

vlnou na trávníku a poděkováním divákům 

za podporu, diváci potleskem za výkony. 

Vyhlašování výsledků bylo pro krásnolipské 

také veselé. Ke krásnému poháru za první 

místo, které mimochodem dostal každý 

team a jež pro ně připravil a namaloval pan 

Čí je výhra? Naše!!!!
Miroslav Vais, přibyl ještě pohár nejlepšímu 

hráči - Matěji Pavlíčkovi a nejlepšímu střelci 

- Ondrovi Lehoczkému. Zásluhu na vítězství 

měl však celý team – a tady je: góly padaly 

do brány zásluhou Dominika Cempírka, 

Fandy Holubka a Ondry Lehoczkého, míče 

neohroženě vybojovávali a nahrávali Kuba 

Virgler, David Holubek, Filip Alfery, Patrik 

Švorc, Kuba Jäckel, Tomáš Bureš, Jiřka 

Křížová, Lukáš Hrneček, obranu jako zeď 

měli Kamil Hošek, Matěj Pavlíček, v bráně 

se střídal Tom Rýsler s Oldou Hladíkem. 

Je nutné také poděkovat sponzorům, 

kterými byli: potraviny R. Jäckel, restaurace 

Dřevěnka, potraviny Hlinková, potraviny 

Z. Selingerová, prodejna Jana, potraviny 

Vorlíček, potraviny Farský, M. Vais.

Výsledky: 

Krásná Lípa – Šluknov A 0:0                   

Krásná Lípa – Velký Šenov 2:1

Fanda Holubek, Ondra Lehoczki

Krásná Lípa – Jiříkov 1:0

Ondra Lehoczki 

Krásná Lípa – Vilémov 2:1

Dominik Cempírek, O. Lehoczki

Krásná Lípa – Chřibská 2:0

O. Lehoczki, Dominik Cempírek

Krásná Lípa – Dolní Poustevna 2:0

Ondra Lehoczki, Fanda Holubek

Krásná Lípa – Šluknov B 2:0

Dominik Cempírek, O. Lehoczki

Prvenstvím hoši završili celkové vítězství

v okresním přeboru ve skupině sever.

Sportu zdar!

V sobotu 31. května se v Kamenickém

Šenově konalo otevřené mistrovství 

libereckého kraje pro starší a mladší

přípravku, což je pro ročníky 1997-98

a 1999-00. Turnaj se konal i jako akce města 

ke dni dětí.

Turnaje se zúčastnili závodníci tří krajů – 

Liberecký, Ústecký a Středočeský.

Hrstka krásnolipských se dokázala prosadit 

i mezi oddíly s mnohem zvučnějšími jmény. 

Svědčí o tom úspěšnost. Šest závodníků,

z toho 4 zlaté medaile, jedna stříbrná

a jedno 4. místo. Na stupeň nejvyšší

vystoupili Zatloukal Tomáš, Virgler Tomáš, 

Čapek František a Ledvinka Robert. Druhé 

místo obsadil Svoboda Pavel, když v boji 

o první místo po skutečném boji podlehl 

závodníkovi z Kladna.

V hodnocení oddílů mohli krásnolipští 

dopadnout mnohem lépe. Osm závodníků 

bez omluvy se nedostavilo k odjezdu a tím 

poškodili nejen sebe, ale hlavně umístění

a zcela určitě zisk jednoho z pohárů pro oddíl. 

Je to vina dětí nebo snad rodičů?

13. června zajíždí naši nejmladší na 

mezinárodní turnaj do německého Böhlenu. 

Přejeme jim, aby jim i letos přálo takové štěstí 

jako v loňském roce, kdy turnaj vyhráli. Držme 

jim palce.

Šest zápasníků
– pět medailí

V neděli 25. 5. se ve Chřibské konaly závody 

v lezení na obtížnost. Tyto závody byly

součástí oslav 100. výročí založení ZŠ

v Chřibské.

Účast na závodech sice nebyla tak vysoká 

jako v prosinci, ale i tak byla atmosféra

úžasná. Ceny opět dodal pan Hudeček z Hudy 

sportu.

I tentokrát v kategorii děti od 5–9 let vyhrál 

Michal Šlof. S sebou vzal svého kamaráda 

Tomáška Macha, který obsadil druhé místo.

Tak přejeme mnoho dalších úspěchů

a radosti z medailí a cen.

Míša opět zvítězil

Fotbalisté Občanského romského sdružení 

Čačipen se zúčastnili fotbalového turnaje na 

Valdeku u Šluknova. A vůbec si nevedli špatně! 

A družstvo získalo čtvrté místo a B družstvo 

pak místo šesté.

(Robert Ferenc, předseda O. S. Čačipen)

Krásnolipští Romové 
nekopou špatně
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USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 33. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 20. 05. 2008

I. Hlavní program
Výběrové řízení na akci Zateplení a úspory 
energií objektu ZŠ
Usnesení RM č. 33 - 01
RM se seznámila se zprávou o posouzení 
a hodnocení nabídek na zhotovení díla 
Základní škola v Krásné Lípě - Stavební úpravy 
1. etapa - zateplení objektu a úspory energií 
a v souladu a doporučením hodnotící komise 
schvaluje toto pořadí výběru uchazečů podle 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky:
1. Nabídka č. 1 - Demos, s. r. o., Krásná Lípa
2. Nabídka č. 3 - Děčínský stavební podnik,
s. r. o., Děčín
3. Nabídka č. 4 - ELTE, s. r. o., Ústí n. L.
4. Nabídka č. 2 - Ravel, spol. s r. o., Ústí n. L.
RM ukládá starostovi, aby v zákonné době 
zahájil s v pořadí prvním uchazečem příslušná 
jednání o uzavření SOD.
RM schvaluje uvolnění nezbytné části
z rozpočtové rezervy města a doporučuje 
ZM navýšit částku v rozpočtu města na 
realizaci 1. etapy rekonstrukce Základní školy 
a to z investiční rozpočtové rezervy a ukládá 
starostovi města vyčíslit všechny související 
náklady příp. náměty na úspory.
Nabídka na partnerství a nakládání
s nemovitostmi
Usnesení RM č. 33 - 02
RM za účasti pozvaných členů ZM a zástupců 
případného investora projednala opakovaně 
nabídku na investice ve městě v oblasti 
cestovního ruchu a bydlení a případného 
převodu nemovitostí ve vlastnictví města 
Krásná Lípa. RM jmenuje pracovní skupinu ve 
složení: Zbyněk Linhart, Milan Sudek, Jiří Vích, 
Josef Myšák a Jiří Rous, která připraví podklad 
pro případné další jednání ZM.

II. Došlá pošta
Prodej nemovitostí
Usnesení RM č. 33 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat nemovitosti:
p. p. č. 569 o výměře 123 m2, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy;
p. p. č. 426 o výměře 1061 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 425 o výměře 177 m2, k. ú. Vlčí Hora,
p. p. č. 1952/1 o výměře 1598 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 223 o výměře 265 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 203 o výměře 235 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 205 o výměře 524 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 209/1 o výměře 166 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 209/2 o výměře 124 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 1358/3 o výměře 2031 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 1358/4 o výměře 470 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 1359/6 o výměře 1322 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 1359/8 o výměře 1072 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 2748/1 o výměře 813 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 2748/23 o výměře 852 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 315/1, 317/2, 1030, 3057, 313, 318, 
1819/1, 1818/2, 1819/2, 1802/2, 1823/1, 
1992/1, 2092, 1768, 1835, 1836/3, 1844/4, 
1844/7, 1857/9, 1898/11, 1857/4, 1857/5, 
2003, 2004/1, 1868/4, vše k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 835 o výměře 342, k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 1053 o výměře 14, k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 171 o výměře 828, k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 217/1, 217/2, 278, 207, 273/1, 219/1, 
218, 842, vše k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 36, k. ú. Kyjov,
objekty: č. p. 255 (Křinické náměstí 5), č. p. 270 
(Pražská 22) a č. p. 506 (Pražská 6) vč. přístavku, 
vše k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 33 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej
p. p. č. 2751/5 o výměře 1938 mm2, k. ú. 

Krásná Lípa za cenu 96 900 Kč do vlastnictví 
Ústeckého kraje. 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 33 - 05
RM doporučuje ZM neschválit prodej
p. p. č. 1952/5, k. ú. Krásná Lípa Andree 
Shejbalové, Krásná Lípa, Krásný Buk 65
z důvodu zachování pozemku pro potřeby 
města.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 33 - 06
RM doporučuje ZM neschválit prodej
p. p. č. 2835, k. ú. Krásná Lípa fi rmě SIMOVA,
s. r. o. Krásná Lípa, Nerudova 659/5. Prodejem 
by byl zamezen přístup k nemovitostem 
jiných vlastníků. 
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 33 - 07
RM doporučuje ZM neschválit prodej
p. p. č. 355/1, p. p. č. 355/4 a p. p. č. 355/3, vše 
k. ú. Vlčí Hora Janě Skoupé, Praha 10, V Nové 
Hostivaři 373/22. Prodejem by byl zamezen 
přístup k objektu na st. p. č. 14, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 33 - 08
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout 
pozemek:
st. p. č. 86/2 o výměře 214 m2, k. ú. Krásný 
Buk,
st. p. č. 835 o výměře 342 m2, k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 1053 o výměře 14 m2, k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 171 o výměře 828 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 223 o výměře 265 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 205 o výměře 524 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 209/1 o výměře 166 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 209/2 o výměře 124 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 1358/3 o výměře 2031 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 1358/4 o výměře 470 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 1359/6 o výměře 1322 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 1359/8 o výměře 1072 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 2748/1 o výměře 813 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 2748/23 o výměře 852 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 203 o výměře 235 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 33 - 09
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2236/2
o výměře 647 m2, p. p. č. 2236/1 o výměře
50 m2 a st. p. č. 602/2 o výměře 76 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu 
Jelínkovi, Krásná Lípa, Malátova 2.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 33 - 10
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 1937/10, 
k. ú. Krásná Lípa Jiřímu Pavlíkovi, Krásná Lípa, 
Rooseveltova 565/8.
RM ukládá odboru výstavby, investic
a ŽP vyzvat pana Pavlíka k vyklizení výše 
uvedeného pozemku.
Bezúplatný převod pozemku
Usnesení RM č. 33 - 11
RM ukládá Vladimíře Doškové projednat
s Ústeckým krajem Ústí nad Labem
bezúplatný převod p. p. č. 2984/2 o výměře 
4595 m2, k. ú. Krásná Lípa do vlastnictví města 
Krásná Lípa.
Poskytnutí betonových dlaždic
Usnesení RM č. 33 - 12
RM schvaluje Domovu důchodců a ústavu
soc. péče Krásná Lípa p. o., Nemoc-
niční 1056/19 bezplatné poskytnutí použitých 
betonových dlaždic z chodníku v Nemocniční 
ulici pro potřeby terénních úprav v areálu DD 
a ÚSP Krásná Lípa p. o. v počtu 260 ks.

III. Různé 
Průběžná a následná veřejnosprávní 
kontrola v ZŠ a MŠ za rok 2007

Usnesení RM č. 33 - 13
RM doporučuje ZM vzít na vědomí výsledek 
průběžné a následné veřejnosprávní kontroly 
k období roku 2007 provedené společností 
AUDIT OBCE s. r. o., Příbram, pracoviště 
Varnsdorf v příspěvkové organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa /dále 
jen ZŠ a MŠ/ - při kontrole nebylo zjištěno 
nehospodárné, neúčelné a neefektivní 
vynaložení veřejných prostředků.
Přezkoumání hospodaření města za rok 
2008
Usnesení RM č. 33 - 14
RM schvaluje návrh smlouvy o provedení 
přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa 
za rok 2008 se společností AUDIT OBCE s. r. o., 
Příbram, v předloženém znění.
Kontrola hospodaření RELAX Krásná
Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 33 - 15 
RM schvaluje návrh smlouvy o provedení 
jednorázové kontrolní činnosti za období ode 
dne vzniku do 31. 05. 2008 vůči příspěvkové 
organizaci RELAX Krásná Lípa, p. o.,
v předloženém znění.
Směrnice RELAX Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 33 - 16
RM schvaluje směrnici č. 4/2008 k propočtu 
zálohových plateb a následnému vyúčtování 
spotřeby elektrické energie, plynu a vody 
v objektu Továrna příspěvkové organizace 
RELAX Krásná Lípa v předloženém znění.
Použití odvodu části výtěžku z VHP za rok 
2007
Usnesení RM č. 33 - 17
RM schvaluje využití části výtěžku
z provozování výherních hracích přístrojů za 
rok 2007 na veřejně prospěšné účely, a to na 
částečné fi nancování příspěvků na činnost
a akce pro zájmové organizace ve městě 
Krásná Lípa v roce 2008.
Byty
Usnesení RM č. 33 - 18
RM schvaluje ukončení nájemních smluv na 
byty z důvodu dluhů na nájemném:
1. Evě Vodičkové, Studánecká 564/16, Krásná 
Lípa, nájemní smlouva č. 2000/25/18 - 130
2. Vlastě Hokynářové, Studánecká 564/16, 
Krásná Lípa, nájemní smlouva č. 2001/25/17 
- 266.
Byty
Usnesení RM č. 33 - 19
RM schvaluje pronájem bytu č. 6, Nemocniční 
982/18, Krásná Lípa Yelizavetě Vichlajevě, 
Bratislavská 1488/6, Praha. Veškeré opravy 
a úpravy si nájemce provede na vlastní 
náklady.
Byty
Usnesení RM č. 33 - 20
RM schvaluje vrácení kauce za byt č. 17, 
Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa ve výši
5 000 Kč Marku Danělišynovi, Revoluční 205, 
České Velenice.
Rozšíření p.o. Relax Krásná Lípa
Usnesení RM č. 33 - 21
RM doporučuje ZM odložit rozšíření p. o. Relax 
Krásná Lípa o kulturní dům (kino) na den
1. 1. 2009.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 33 - 22
RM ruší usnesení RM č. 31 - 12 ze dne
10. 04. 2008 z důvodu odložení rozšíření p. o. 
Relax Krásná Lípa.
Smlouva o výpůjčce
Usnesení RM č. 33 - 23
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce částí 
silničních pozemků č. 2748/10, 2870, 2869/2, 



strana 12 12. června 2008

USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 33. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 20. 05. 2008

vše k. ú. Krásná Lípa, dle předloženého 
návrhu.
Technické podmínky pro provádění
výkopů v pozemcích města
Usnesení RM č. 33 - 24
RM schvaluje podmínky pro provádění 
výkopů v pozemcích města Krásná Lípa včetně 
vybírání kauce dle předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - ředitel
Usnesení RM č. 33 - 25
RM jmenuje Hanu Volfovou od 1. 6. 2008 do 
funkce ředitelky příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa na dobu určitou, do
30. 9. 2008, bez pracovní smlouvy a s tím, že RM 
bude schvalovat případné podávání žádostí 
o dotace v dostatečném předstihu a dále 
případné závazky příspěvkové organizace. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - sídlo
Usnesení RM č. 33 - 26
RM schvaluje jako sídlo příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa Dům služeb, 
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa - 1. n. p.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - obchodní 
rejstřík
Usnesení RM č. 33 - 27
RM schvaluje zápis příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa do obchodního rejstříku 
dle předloženého návrhu.
Komunitní centrum ČŠ - nové projekty
Usnesení RM č. 33 - 28
RM schvaluje zpracování podkladů na 
projekty pro podání žádostí o dotaci z ESF
a následné předložení ke schválení RM před 
jejich podáním:
1. komunitní centrum - vzdělávání, 
poradenství
2. AMARI práce - vzdělávání a práce pro soc. 
znevýhodněné
3. sociální fi rma - rozvoj sociálního podnikání
Smlouva o poskytování informačních 
služeb
Usnesení RM č. 33 - 29
RM schvaluje smlouvu o poskytování 
informačních služeb č. 58022000006 mezi 
městem Krásná Lípa a Evropskou databan-
kou a. s., dle předloženého návrhu.
Dohoda o vzájemné prezentaci na 
webových stránkách
Usnesení RM č. 33 - 30
RM schvaluje dohodu o vzájemné prezentaci 
na webových stránkách mezi městem Krásná 

Lípa a Evropskou databankou a. s., dle 
předloženého návrhu.
Technická výpomoc
Usnesení RM č. 33 - 31
RM schvaluje technickou výpomoc (zápůjčka 
velkoobjemových kontejnerů) na likvidaci po 
požáru bytového domu rodiny Dankových
v ulici Sokolská č. p. 229/1.
RM schvaluje technickou výpomoc (zápůjčka 
velkoobjemových kontejnerů) na likvidaci 
po požáru bytového domu rodiny Gežových
v ulici Varnsdorfská č. p. 114/30.
Jmenování povodňové komise
Usnesení RM č. 33 - 32
RM jmenuje povodňovou komisi ve složení: 
předseda Ing. Linhart Zbyněk, tajemník Mareš 
Karel, členové - Kolář Jan, Šulc Vojtěch, Myšák 
Josef, Hába Miloslav, Ing. Rous Jiří, Homolka 
Karel, Koiš Roman.
Jmenování a odvolání z komisí RM
Usnesení RM č. 33 - 33
RM odvolává z komise školství, mládeže
a tělovýchovy Mgr. Petra Koubka a jmenuje 
nového člena Mgr. Jitku Čapkovou.
Technická výpomoc
Usnesení RM č. 33 - 34
RM schvaluje technickou výpomoc na akci 
Svatojánské slavnosti, občanskému sdružení 
Nobilis Tilia.
Mimořádná inventarizace
Usnesení RM č. 33 - 35
RM schvaluje DIK (dílčí inventarizační komise) 
k provedení mimořádných inventarizací 
majetku města Krásná Lípa ve Sportovním 
areálu, Centru NPČŠ (bez Köglerovy stezky
a cyklostezky ČŠ) a Tělocvičně, kde předsedou 
je Jana Gálová a členy Vlastimil Šmalcl, Zuzana 
Fryčová, Anna Šikýřová a ukládá DIK v tomto 
složení provést ve dnech 26. 5.–27. 5. 2008 
mimořádnou inventarizaci majetku města 
Krásná Lípa.
Mimořádná inventarizace
Usnesení RM č. 33 - 36
RM schvaluje DIK (dílčí inventarizační komise) 
k provedení mimořádných inventarizací 
majetku města Krásná Lípa v organizační 
složce města Továrna, kde předsedou je 
Zuzana Fryčová a členy Soňa Tůmová, Dana 
Smolová, Anna Šikýřová a ukládá DIK v tomto 
složení provést ve dnech 26. 5.–27. 5. 2008 
mimořádnou inventarizaci majetku města 

Krásná Lípa.
Schválení zprávy o inventarizaci majetku 
ZŠ a MŠ Kr. Lípa
Usnesení RM č. 33 - 37
RM schvaluje zprávu o provedené
inventarizaci majetku v ZŠ a MŠ Krásná Lípa za 
rok 2007 v předloženém znění.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 33 - 38
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD
a ve městě - na červen 2008, dle předloženého 
návrhu.
Kronika města
Usnesení RM č. 33 - 39
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky 
města za měsíc duben 2008 předložené 
kronikářem Ivanem Jaklem.

IV. Informace 
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Výzvu k vydání nemovitostí charakteru 

kapitálu,
- Výběrové řízení na místo ředitele NP ČŠ,
- Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku 

- Nadace ČEZ - Oranžové hřiště,
- Žádost o změnu v územním plánu,
- Podání odporu proti příkazu č.j. 18/2008 -

E. Pertlová,
- Rozhovor s Markem Podlahou, ředitelem 

Agentury pro sociální začleňování
v romských lokalitách,

- Statistika návštěvnosti městské knihovny za 
duben,

- Žádost o spolupráci při akci Filmové léto 
2008,

- Seznam akceptovaných žádostí o podporu,
- Usnesení a Zápis z jednání SPRŠ ze dne

11. 4. 2008,
- Dopis ve věci historického domu č. 4 na 

Křinic. náměstí,
- Zpravodaj Správy NP ČŠ.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské 

záležitosti ze dne 5. 5. 2008,
- Zápis č. 2 z jednání komise školství mládeže 

a tělovýchovy ze dne 13. 5. 2008.
Jana Gálová Ing. Zbyněk Linhart

I přesto, že se v letošním roce konají 

olympijské hry, bude mít letošní Tour de 

feminin hvězdné obsazení. O krásnolipském 

cyklistickém závodě se totiž ví nejen na 

Novém Zélandě či Austrálii, odkud letos přišla 

přihláška od jedné z nejlepších časovkářek 

světa, olympijské vítězky Kathy Watt, ale

dostal i do povědomí zámořských trenérů 

a letos poprvé svou přihlášku vedle starých 

známých účastnic z Evropy poslal i národní 

tým USA. Na startovní listině je zatím kolem 

devadesáti jmen z Německa, Holandska, Itálie, 

Rakouska, ale i Polska, Ruska či Litvy.

První etapa Tour de feminin odstartuje ve 

čtvrtek 10. července ve 13:00 z krásnolipského 

náměstí. Letos poprvé se závod nepojede 

na německých silnicích, německou etapu 

ale nahradí Rumburské okruhy se startem

a cílem v Rumburku, které odstartují v sobotu 

Tour s hvězdnou účastí
12. července v 16:00. Podrobnosti o závodě 

přineseme v příštím čísle Vikýře.

PRONAJMU byt 2 + 1 s balkónem v „růžovém“ 
domě v centru města.
Částečně zařízený (lednice, kuch. linka, el. 
sporák), slunný.
Volný od září 2008. Cena dohodou.
Tel.: 777 678 114

HB DŘEVOPRODEJ nabízíme:
- podlahovky, palubky, lišty
- latě, OBS desky, GSB desky atd.
kontakt: 607 923 480, 607 660 291
adresa: Rooseveltova 14,  Krásná Lípa
kde: za barem Bogota

SPOLEČNOST LUKRAM s. r. o., přijme pro 
svou provozovnu v Horním Podluží 251 ženy 
pro montáž jemných elektromechanických 
dílů. Zájemkyně se mohou hlásit na adrese: 
Horní Podluží 251 denně od 11.00 do
14.00 hod. OSOBNĚ na osobním oddělení nebo 
na tel.: 412 315 700.

AŽ 5000,- KČ měsíčně bez práce! Udělejte ze 
svého auta, domu, či plotu reklamní plochu! 
Tel.: 411 411 455.

KOUPÍM cenné starožitnosti, ale
i jednoduché staré předměty. Celé sbírky
a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.
Tel.: 606 388 495, 607 662 178

„CENTRUM REGENERACE hledá nové 
spolupracovníky se zájmem o obor kondice 
a péče o vzhled. HPČ i VPČ. Rekvalifi kace 
zajištěna. Volejte 775 375 065“.


