321

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč

7. března 2008

Lipovou ratolest získali dospělí i děti
Jedním z prvních, kteří získali ocenění a stali se
nositeli Lipové ratolesti, byl i krásnolipský starosta
Zbyněk Linhart. Ratolest byla zlatá a získal ji za léta
věnovaná ochraně přírody a za práci v oblasti eko-

výchovy. „Významnou měrou se zasloužil o vznik NP
České Švýcarsko a je jedním ze zakládajících členů
o.p.s. České Švýcarsko. Usiluje o zapsání tohoto regionu s přírodním a kulturním bohatstvím na seznam
UNESCO. Navíc jeho zásluhou je Krásná Lípa nositelem několika projektů v oblasti životního prostředí
jako například nově vybudované Centrum Čes-

kého Švýcarska s galerií, turistickým informačním
centrem a ekoporadnou. Významně se zasloužil
i o obnovu městské zeleně, městského parku, cyklostezek a o obnovu Köglerovy naučné stezky. Bez
jeho přičinění by mnoho těchto aktivit nebylo uskutečněno, a proto se domníváme, že si toto ocenění
zaslouží,“ řekl Václav Hieke za turisty, kteří jej na toto
ocenění navrhli.
Lipová ratolest je ocenění za významný počin
nebo dlouhodobý přínos v oblasti ochrany přírody
a životního prostředí a je udělována nejen dospělým, ale i dětem a mládeži.
„Za ekovýchovnou činnost nebývá zpravidla
nikdo oceněn, přitom řada lidí vykonává právě v této oblasti řadu dobrých a prospěšných věcí a není
jim za to ani poděkováno. Například ve sportu jsou
oceněni několikrát, za umístění s odměnou, často
za svou činnost jsou celoročně honorováni a navíc
se vyhlašují sportovci okresu, kraje i ČR. Proto je
potřebné i oblasti ekovýchovy dodat určitou váhu
třeba i tím, že dobré skutky po zásluze oceníme,“
řekl hlavní organizátor akce Jan Eichler. Dodal, že
Lipovou ratolestí bylo ještě oceněno dalších deset
dospělých a pět dětských kolektivů - mimo jiné
například žáci šesté třídy ZŠ Žatec, kolektiv žáků
Gymnázia Děčín, ZŠ praktická Úštěk či ZŠ Údlice.
Lipová ratolest má krajskou působnost a uděluje ji Severočeské centrum ochránců přírody Tilia
Ústí nad Labem za podpory Ústeckého kraje v rámci projektu „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“
s podporou prostředků EU a rozpočtu ČR.
(vik)

Slavnostní premiéra české verze filmu
Pohádka z kamene: Českosaské Švýcarsko
Dne 21. února se uskutečnila v kinosále domu
Českého Švýcarska slavnostní premiéra české verze
filmu Pohádka z kamene: Českosaské Švýcarsko.
Film zachycuje jedinečné přírodní a architektonické
dědictví oblasti mezi metropolemi Prahou a Drážďanami. Tento film je dalším výsledkem českoněmeckého úsilí o rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Českosaské Švýcarsko, výsledkem
přeshraniční spolupráce mezi společností České
Švýcarsko, o. p. s. a Turistickým svazem Saské Švýcarsko.
Tento film bude od dubna zpřístupněn i veřej-

nosti v Domě ČŠ. Dokument budou současně vysílat
národní německé, české, severoamerické, japonské
i australské televize pro téměř 150 miionů diváků
celého světa..

Zahájení NHL v Praze dojednával Krásnolípák
Jedním z manažerů Sazky,
kteří byli v závěru loňského
roku domlouvat ve Spojených
státech zahájení zámořské
NHL v Praze byl i „krásnolípák“
Roman Šmalcl. Sešel se přitom
s řadou známých tváří, mimo
jiné třeba i s Jaromírem Jágrem.
(zl)

Příklad
(bez)moci našich
institucí
Pokud někdo spáchá přestupek, měl by za
to být potrestán. Máme na to zákony, ale víte
jak je to v Čechách….!
Tak například v našem městě se stal přestupek, kdy pan - říkejme mu třeba Kelímek
- byl přistižen hlídkou policie jak se pokouší
vyklopit odpad (suť a hlínu) do areálu bývalého ACHP. Ta skutek vyhodnotila jako přestupek a předala případ k dořešení komisi pro
projednávání přestupků města Krásná Lípa.
Pan Kelímek byl uznán z tohoto skutku vinným a byla mu uložena sankce, proti které se
však pan Kelímek odvolal. Byl tedy předvolán
k ústnímu jednání a zároveň byli předvoláni
policisté, kteří kontrolu prováděli. Pan Kelímek
ve své výpovědi přiznal, že chtěl náklad sklopit
a je si vědom protiprávního jednání, kdy také
tuto výpověď podepsal a na komisi potvrdil,
že podpis na výpovědi je opravdu jeho. Avšak
v podaném odvolání uvedl, že se nepokoušel
nikam odpad složit, prováděl pouze kondiční
jízdu s další osobou – a to osobou „blízkou“.
Policisté, kteří kontrolu prováděli shodně
vypověděli, že sledovali vozidlo již od vyjetí
z objektu v Masarykově ulici a jeli za ním až
k objektu bývalého ACHP, kdy ve vozidle byl
pouze pan Kelímek a nikdo jiný. Byl přistižen
ve chvíli, kdy se chystal sklopit náklad. Opět
byl uznán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku a byla mu uložena sankce. Pan
Kelímek se znovu odvolal, spis byl postoupen
na Krajský úřad Ústeckého kraje. Krajský úřad
rozhodnutí komise zrušil a řízení zastavil.
Důvodem zrušení rozhodnutí a zastavení řízení bylo, že rozhodnutí zdejší komise bylo vydáno na základě skutečností, kterých se pan
Kelímek údajně nedopustil, protože prý skutek
nedokončil. Což dle Krajského úřadu vyplynulo jak z výpovědi samotného obviněného, tak
z výpovědí přítomných policistů, dále proto,
že čin nebyl dokonán, ale šlo pouze o pokus,
kdy zákon v tomto případě pokus nepřipouští
a tudíž se vlastně vůbec nic nestalo i když toto
přiznal a stvrdil podpisem. Takto pracuje naše
„spravedlnost“, viník se ke spáchání skutku
přizná, dosvědčí mu to i svědci, ale potrestán
nebude, protože čin nedokonal. K čemu máme
takové zákony?!
(jg)

Příští číslo Vikýře vyjde
v úterý 18. března
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RUBRIKA: VAŠE OTÁZKY PRO EKOPORADNU
Sněženky i bledule jsou chráněné zákonem
Současné neobyčejně teplé počasí probouzí
přírodu a její obyvatele mnohem dříve, než býváme
zvyklí. Na našich procházkách zdejší přírodou se
proto můžeme setkat také se třemi půvabnými bíle
zbarvenými květinami, které patří k prvním poslům
jara. Často se stává, že jsou mezi sebou zaměňovány
a proto jistě neuškodí, když si trochu osvěžíme naše
znalosti o nich. Hlavně je však nechme kvést tam,
kde je v přírodě uvidíme. Kromě toho, že utržené
brzy uvadnou, jsou všechny tři mírně jedovaté
a sněženka s bledulí patří i mezi rostliny ohrožené,
chráněné zákonem.
Sněženka podsněžník / GALANTHUS NIVALIS L.
Roste nejčastěji v lužních a jiných listnatých
vlhkých lesích, na vlhkých loukách podél řek nebo
také v okolí starých zbořenišť a v parcích. Kvete od
února do dubna. Sněženka podsněžník je zařazena
k ohroženým druhům naší květeny a je chráněna
zákonem. Je také vedena v mezinárodní úmluvě
o ochraně ohrožených druhů (CITES) a zařazena
mezi druhy chráněné Evropským společenstvím.

Bledule jarní /LEUCOJUM VERNUM L.
Roste ve vlhkých listnatých lesích, v lužních
a suťových lesích a na vlhkých loukách, v pásmu
od nížin až do hor. Bledule jarní patří k ohroženým
druhům naší květeny, je chráněna i podle zákona.
V zahradách se bledule jarní pěstuje již od začátku 15. století, v dnešní době je v prodeji i řada
kultivarů původního druhu. Cibulky se sázejí ve
druhé polovině léta (nejlépe koncem srpna) a je
vhodné ponechat je na jednom místě několik let.
Bledulí nabízejí každoročně zahradnická centra
dostatečné množství, jejich sběr v přírodě je proto nesmyslný a zároveň samozřejmě i protiprávní.
Sasanka hajní / ANEMONE NEMOROSA L.
Roste v listnatých a smíšených lesích, na vlhčích loukách a pastvinách, od nížin až do podhůří,
roztroušeně i v horách. Kvete od března do května.
Rostlina je jedovatá, v minulosti se používala v léčitelství, především jako přísada do koupelí.
(Eva Podhorská, České Švýcarsko o. p. s.)

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 bohacova@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo paní
Boháčové v Komunitním centru nebo zaslat na
email bohacova@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk
Pražák - specialista na obchodní právo včetně
práva obchodních společností, finanční 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 17.3.2008 17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně
získáte na telefonním čísle 412 354 842.
Prosím o sdělení, od kdy byla zavedena
záruční lhůta na zboží a výrobky 2 roky.
Záruční dobu na spotřební zboží prodávané
v obchodě upravuje ustanovení § 620 občanského

zákoníku. Do 31. 12. 2002 platilo znění, že záruční
doba je šest měsíců; jde-li o prodej potravinářského
zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři
týdny a u prodeje zvířat šest týdnů.
Zákonem č. 136/2002 Sb. z 15. 4. 2002, kterým
se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, bylo
mimo jiné i citované ustanovení § 620 novelizováno tak, že při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského
zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři
týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném
vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich
užívalo po delší dobu, může být zvláštním právním
předpisem záruční doba prodloužena; prodloužení
záruční doby se může týkat i jen některé součástky
věci.
Na žádost kupujícího je prodávající povinen
poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).
Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto
záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující
rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah
prodloužení záruky.

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne v pondělí 10.3. 2008 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 13.3. 2008
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 24.3.
2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 27.3. 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 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
I LETOS BUDOU ŠTĚPKOVACÍ VÍKENDY
Pro letošní jaro jsou připraveny tři termíny - a to
vždy soboty - 8. a 29. března a 19. dubna 2008. Stačí
pouze zavolat na naše Technické služby (p. Kamberská tel.: 412 354 848) a službu si zdarma objednat.
Pro bezproblémový a rychlý průběh vlastního štěpkování je nezbytné připravit ořezané větve na technice přístupné místo, silnými konci k jedné straně.
Průměr větví může být maximálně 10 cm.

Od 1.3.2008 platí (jako každý rok) zákaz horolezecké činnosti na většině věží v NP České
Švýcarsko. Omezení platí do 30.6. 2008 a slouží
k zachování klidu potřebného například pro
hnízdění ptáků. Seznam celoročně povolených
věží najdete v Návštěvním řádu NPČŠ
Děkuji sponzorům, kteří přispěli svým darem
na maturitní ples třídy 4. A Obchodní akademie
Rumburk.
Růžena Kafková
ZDRAVĚ: www.HUBNETE.cz/TADY
Centrum REGENERACE hledá nové spolupracovníky se zájmem o obor kondice a péče
o vzhled. HPČ i VPČ. Rekvalifikace zajištěna.
Volejte 775 375 065.

Nové pánské a dětské kadeřnictví Rumburku,
Dobrovského nám. v prvním patře v budově Kooperativy naproti České spořitelně. Po-Čt 8-17 hod.,
Pá 8-14 hod., 1. a 2. So v měsíci 8-11 hod. Stříháme bez objednání, pokud nechcete čekat, rádi Vás
objednáme. Tel. 412 33 14 23.
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RŮZNÉ
Elektrárna v Krásné Lípě na vlastní oči
Televize NOVA uvedla ve středu 20. 2. 2008 v publicistickém pořadu Na vlastní oči reportáž Biomasa k problematice záměru výstavby elektrárny v Krásné Lípě.
Reportáž je k vidění na webových stránkách televize na adrese: http://www.nova.cz:80/tvarchiv/ ?d=2
0.02.2008&238m=p&238p=OCI&238v=129966
Využijte e-mailový zpravodaj
Na webu krásnolipské Strany zelených (http://
krasnalipa.zeleni.cz) naleznete mnoho aktuálních
pozvánek, článků, nabídek a dalších zajímavých
informací. Pokud chcete dostávat aktuální informace o tom, co se děje v Krásné Lípě, na Šluknovsku
a v místní Straně zelených, tak napište žádost na
e-mail antonin.slejska@zeleni.cz. Po přidání Vaší emailové adresy na krásnolipský e-mailový zpravodaj
Vám budou chodit 1-2 e-maily týdně. E-maily jsou
maximálně stručné, bez příloh a obsahují odkazy na
podrobné informace na Internetu. Zpravodaj obsahuje archiv zpráv a možnost odhlášení.
(Antonín Slejška)
Bankomat ČSOB opět v provozu
Bankomat ČSOB, který je nyní nově umístěný
na náměstí na Domu Českého Švýcarska při vstupu
do informačního centra (dříve na Pražské ulici), je
opět funkční.
Krásnolipská lékárna On-line
V Krásné Lípě funguje internetová lékárna, kde si
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můžete objednat léky či jiné produkty v pohodlí
domova. On-line lékárnu najdete na www.ilekarnaunas.cz.
Jiří Paroubek ve Šluknovském výběžku
V pondělí 18. února 2008 se v Krásné Lípě objevil předseda ČSSD Jiří Paroubek. Zde nejprve navštívil dětský domov a pak sídlo Správy NP České Švýcarsko.Vedle našeho města ještě navštívil Rumburk,
Šluknov a Staré Křečany.
Správa NP je bez ředitele.
Po osmi letech působení požádal Zdeněk
Patzelt ministra životního prostředí o uvolnění
z funkce ředitele Správy Národního parku České
Švýcarsko. V čele národního parku stál od jeho vzniku v roce 2000.
Pět generací žen pod jednou střechou
Alžběta, Margareta, Anna, Michaela a nejmenší
a nejmladší Anička. To je pět generací žen v jedné
rodině. Touto, v dnešní době neobvyklou podívanou, se může chlubit rodina Kaitmanova z Vlčí
Hory. Nejstarší osmasedmdesátiletou praprababičku Alžbětu Mänzelovou dělí od nejmladší dvouleté
prapravnučky Aničky Brzákové celé třičtvrtěstoletí

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
– SVÁTEK STÁLE AKTUÁLNÍ
Je tu opět 8. březen, kdy jako každý rok slavíme Mezinárodní den žen, významný den, který je
celosvětově uznávaným svátkem.
Pro mladší generaci, ale i pro nás všechny
je užitečné si připomenout, že jako jeho vznik
je udáván rok 1857 a následně rok 1908, kdy
v USA stávkovaly ženy za zlepšení pracovních
podmínek, zkrácení pracovní doby, lepší platy,
hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí.
V květnu 1908 rozhodla Socialistická strana USA,
že Národní den žen připadne na poslední únorovou neděli. V té době ještě nebyl mezinárodním
svátkem. V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ 19.
března v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Ženy s podporou mužů požadovaly na rozsáhlých demonstracích volební právo a konec
diskriminování žen v zaměstnání. V únoru 1917,
tedy ještě v době, kdy v Evropě zuřila 1. sv. válka, v Petrohradě vyšly ženy do ulic pod heslem
„chléb a mír“. Týden poté byl ruský car donucen
abdikovat a prozatímní vláda schválila i volební
právo žen. Tím se MDŽ ustálil na 8. březnu. OSN
oficiálně uznala MDŽ v roce 1975 a dnes si tento
den připomínají státy západní Evropy, USA, Austrálie a Ruska.
U nás po roce 1989 je význam MDŽ znevažován těmi, kteří MDŽ považují za vynález minulého režimu. Proto je třeba jej vymazat z povědomí
veřejnosti podobně jako vše dobré, co v této
zemi komunisté spolu s občany vykonali. Jsme
svědky snahy nahradit MDŽ mladším svátkem
– svátkem matek. Úlohu žen ve společnosti přece nelze omezit jen na roli matky. Mezinárodní
den žen oslavuje ženu ve všech aspektech jejího
života, v celé jeho šíři, v jeho pozitivních i negativních údobích. Proto je dobré tento krásný svátek každoročně slavit a ženám i matkám připomenout, jak hluboce si jich vážíme a jak nám jsou
drahé.
Proto nám dovolte k Mezinárodnímu dni
žen jménem ZO KSČM v Krásné Lípě Vám všem
popřát hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinné
pohody, radost z dětí a vnoučat a víru v lepší
budoucnost.
(Josef Myšák )

a prababička Margareta Kaitmanová se těší ze čtrnácti vnoučat a dvou pravnoučat.
Sbor pro občanské záležitosti a město Krásná
Lípa přeje všem rodinným příslušnicím do dalších
let hodně radostí a pevné zdraví.
(vik)

Nové vzdělávací kurzy v Krásné Lípě
Již od března 2008 připravila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko dva zajímavé vzdělávací kurzy v rámci profesního vzdělávání v oblasti
cestovního ruchu a práce s veřejností, které jsou
určeny zájemcům z řad veřejnosti, dále zaměstnancům soukromých firem i pracovníkům státních
i neziskových organizací.
Prezentační dovednosti a vystupování
na veřejnosti je název třídenního kurzu, který
bude probíhat od 5. do 7.března 2008. Účastníci
se naučí především v rámci praktických nácviků
a pod odborným lektorským dohledem jak správně
prezentovat své záměry či firmu, jak účelně vystupovat před veřejností a zákazníky, jak správně sestavovat své prezentace, jak se zbavit trémy, jaké jsou
základy kvalitní verbální i neverbální komunikace,
základy společenského jednání a etiky a mnohé
další.
Pracovník regionální turistiky v chráněných
územích je akreditovaný kurz MŠMT pro všechny,
kteří mají zájem profesně působit v oblasti průvodcovských služeb v chráněných územích, zejména
v regionu Národního parku České Švýcarsko. Bude
probíhat od 17. března do 20. května 2008 a účastníci se seznámí jak s teorií ( oblast: ochrana přírody,
šetrný turismus, zážitková pedagogika, psychologie
práce se skupinou atd.), tak s praxí v terénu, protože součástí kurzu jsou i exkurze v terénu a zkušební průvodcovské trasy posluchačů kurzu s různými skupinami. Kurz celkem obsahuje 169 hodin
- z toho 110 hodin praxe. Zajímavá je i informace,
že pro osoby registrované na úřadech práce, je kurz
zdarma. V případě zájmu se lze účastnit i dílčích,
tématicky samostatných seminářů.
Oba tyto kurzy probíhají v nových, moderně
vybavených učebnách Domu Českého Švýcarska
v Krásné Lípě.
Podrobné informace o výše zmíněných kurzech
i dalších vzdělávacích akcích najdete na: http://
www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani-nabidkaotevrene-seminare/.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.)
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Úspěchy krásnolipských školáků pokračují
V úterý 12. února vyrazily dvě vítězky školního
kola olympiády v anglickém jazyce reprezentovat
sebe i naši školu do okresního kola v Děčíně. Andrea
Došková (7. A) i Nikoleta Hinová (9.A) se pečlivě
a zodpovědně na tento úkol připravovaly a podaři-

lo se jim umístit na těchto místech: Andrea 9. místo,
Nikoleta 8. místo. Zkuste si jen tak pro zajímavost
mluvit před neznámými lidmi o Krásné Lípě v anglickém jazyce – není to lehké, viďte!
(lh)

Říkat básničku - nemusí být nuda
Ve středu 20.února se naše děti, tedy žáci MŠ
a ZŠ v Krásné Lípě, zúčastnily recitační soutěže
v rumburském Domě dětí a mládeže. Soutěžilo se
ve čtyřech kategoriích.
Za první stupeň soutěžili vítězové školního
kola Filip Salov (2.B), Jonáš Čejka (3.A), Kačenka
Doležalová (5.A) a Tomáš Hnuta (5.A). Jonáš Čejka
získal 2.místo
a postoupil do
dalšího kola.
Za druhý stupeň soutěžily
Kristýna Plotová
(6.A),
Věra Brožová
(7.B), Kristýna Remešová
(8.A) a Nelly
Strobachová
(9.B). Ve velké
konkurenci
uspěla Kris-

týna
Plotová – 3.místo
a zajistila si tak
postup do dalšího kola.
Nevím,
jak
to
vypadalo
„dole“
u malých, ale
„nahoře“ to
velké
holky měly fakt
těžké. Skoro
všichni
byli
báječní. Ale
naše holky se
neztratily! Pro mě se absolutní vítězkou stala Nelly
z 9.B. Recitovala úžasně, tak, jak byste to u tak mladé
holčiny ani nečekali. Ona i ostatní mě přesvědčili, že
tyto soutěže mají smysl. Myslím si, že jsme se bavili
vlastně všichni: soutěžící, učitelé i porota.
(Veronika Prchalová)

T-KLUB Krásná Lípa
Teenager klub - zařízení pro děti a mládež
Nemocniční 40, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA
tel. 774 233 010, e-mail: tklub@krasnalipa.cz
T-KLUB Krásná Lípa je nízkoprahové zařízení, které umožňuje smysluplné trávení volného času dětí
a mládeže ve věku 6 – 18 let.
T-KLUB nabízí: stolní fotbal, stolní tenis, biliár, stolní hokej, dětskou lezeckou stěnu, televizi, rádio
s CD přehrávačem, nejrůznější stolní hry, posilovací lavici, rotoped, elektronické šipky. Součástí T-klubu je venkovní areál se třemi hřišti a prostorem na bezpečné rozdělání táborových ohňů. T–klub také
organizuje poznávací výlety, exkurze, sportovní turnaje a soutěže a aktivně se zapojuje do akcí města
(pomáháme při organizaci dětských dnů apod.).
Kontakt: Antonie Svobodová, tel. 774 233 010, e-mail: t.klub@krasnalipa.cz
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA:

PONDĚLÍ
ÚT – PÁ:
SO:
NE:

Svatý Valentýn – svátek zamilovaných. Někdo se
na něj těší, jiný zase prchá pryč. Naše škola oslavila
tento svátek po svém. My jsme slavili srdíčkový den
– den v barvě červené. Paní ředitelka vyhlásila soutěž o nejkrásněji vyzdobenou třídu, která ale bude
zároveň splňovat podmínku, že budou všichni žáci
v tento den v červeném. Soutěž byla zcela dobrovolná, ale lákavá první cena - obrovský dort - nedala
nikomu spát. Všechny třídy se do soutěže zapojily
a přeměnily naši školu v něco, co Vám bude připadat jako sen. Kam se podíváte, všude samá srdíčka.
Velký podíl mají na této výzdobě jistě i maminky,
které svým ratolestem doma pomáhaly. A protože
se opravdu bylo na co dívat a porota neměla lehký
úkol, hlavní cenu si rozdělily třídy tři – V.B, VII.A a IX.
A. Ale ani ostatní soutěžící nebyli smutní, všichni
dostali sladkou odměnu.
(lh)

RUBRIKA:
LUŠTÍME SE
ZÁKLADKOU
NĚMECKÁ TAJENKA – Marcela Bartoňová VII. B

ZAVŘENO
12:00 - 18:00
10:00 – 18:00
ZAVŘENO

Plán na měsíc březen
Pondělí – pátek 3.3. – 7.3.
Úterý 11.3.
Pátek - neděle 14. - 16.3.
Středa 19.3.
Pátek 21.3.
Úterý 25.3.
Čtvrtek 27.3.

Srdíčkový den

Zavřeno z technických důvodů – položení dlažby
Turnaj ve fotbálku od 15:00
Chata Doubice + nocleh
Posezení u kytary od 15:00
Košíková od 15:00
Hra kent od 15:00
Počítač. klání od 15:00

1. možná, 2. nazpaměť, 3. trochu, 4. snídat, 5.
domácnost, 6. matika, 7. skoro, 8. stan
Správné řešení vložte do schránky označené LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU, která bude umístěna v trafice Jana na náměstí v Krásné Lípě nebo
zašlete na e-mail: sarkapeskova@centrum.cz, nebo
lu.hankova@centrum.cz. Výherce získá volnou vstupenku na vybrané představení v krásnolipském
kině.
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NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
Pro zajištění provozu nově dostavěné restaurace ve sportovním areálu Českého Švýcarska v Krásné Lípě hledáme nové spolupracovníky.

INFORMACE Z TOVÁRNY
– DOMU VOLNÉHO ČASU
Bližší informace: Zuzana Fryčová, ředitelka Relax Krásná Lípa p.o.,tel. 777332215, e-mail: tovarna@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz

„Někdo je za dveřmi…“

Požadovaná profese: Kuchař
Pracoviště a kontakty
Relax Krásná Lípa, p.o.
Relax Krásná Lípa, p.o. , restaurace - Sportovní areál , 407 46 ,
Krásná Lípa
Komu se hlásit:
Zuzana Fryčová, tel. 777 33 22 15,
tovarna@krasnalipa.cz
Vlastnosti volného místa
Směnnost:
celý týden - krátký, dlouhý
Pracovní úvazek: Plný
Minimální stupeň vzdělání:
Střední odborné
(vyučen)
Pracovní poměr: od 1.4.2008
Vhodné pro:
Absolventy středních škol
Poznámka k volnému místu
Požadavky: praxe v oboru podmínkou, šikovnost,
zájem o práci, spolehlivost. Základní plat + odměny.
Kontakt domluvit na tel.: 777 33 22 15.
Firma:
Pracoviště:

Požadovaná profese: Číšník, servírka
Pracoviště a kontakty
Relax Krásná Lípa, p.o.
Relax Krásná Lípa, p.o. , restaurace - Sportovní areál , 407 46 ,
Krásná Lípa
Komu se hlásit:
Zuzana Fryčová, tel. 777 33 22 15,
tovarna@krasnalipa.cz
Vlastnosti volného místa
Směnnost:
celý týden - krátký, dlouhý
Pracovní úvazek: Plný
Minimální stupeň vzdělání:
Střední odborné
(vyučen)
Pracovní poměr: od 1.4.2008
Vhodné pro:
Absolventy středních škol
Poznámka k volnému místu
vyučen v oboru, praxe, něm. jazyk podmínkou, angl.
jazyk výhodou ,dobré komunikační dovednosti,
spolehlivost, příjemné vystupování, možná pomoc
v kuchyni. Základní plat + odměny. Kontakt domluvit na tel.: 777 33 22 15.
Firma:
Pracoviště:

BAŇKOVÁNÍ V TOVÁRNĚ!
Léčení baňkami – návrat k přírodě
Novinku ze starověku, tzv. baňkování, můžete
při péči o tělo od poloviny března vyzkoušet v Továrně.
Léčením baňkami nebo tzv. baňkováním rozumíme přikládání skleněných kulovitých nádobek
s nahřátým vzduchem, v nichž se ochlazováním
vytvoří podtlak, jenž způsobí jejich přisátí na pokožku. Je to metoda velmi stará, známá již ve starověku
a používaná nejen k potlačování bolestí pohybového aparátu, ale i k mírnění vnitřních potíží. Sázení
baněk bylo oblíbeným druhem „odváděcí léčby“,
podobně jako při pouštění žilou či při použití pijavic,
kdy se z organismu odváděly jedovaté látky. Baňky

se používaly jak v lázních, tak i v domácnostech.
Už jste viděli podobnou masáž na obrázku
a máte strach z modřin? Ty sice mohou na těle zůstat
(zvláště při aplikaci, kdy se baňky nechají stát), ale
během pár dní zmizí. Málokterá metoda však docílí
tak intenzivního prokrvení masírované tkáně - a ta
úleva!
Tato služba bude nově k dispozici od 10.3.
2008 v Továrně
cena : 0 – 60 min. …….. 300,-Kč
61 – 90 min. …… 450,-Kč
91 – 120 min. …. 600,-Kč
Objednávky na tel. 774 492 230.

JEDNODENNÍ KURZY REIKI
V sobotu a neděli 15. a 16. března 2008 se v Továrně v Krásné Lípě uskuteční dva jednodenní kurzy
REIKI I a II. Oba kurzy povede povede Reiki Mistr učitel Vladislava Přibová.
Reiki je tradiční japonská metoda přídního léčení a je určen všem bez rozdílu vzdělání, věku, či
vyznání. Jednodenní kurz je vhodným doplňkem kvalifikace masérů, zdravotních sester, rehabilitačních pracovníků, psychoterapeutů, lékařů, kosmetiček i rodičů.
Cena kurzu je 1250,- Kč a 2000,- Kč, pro důchodce a nezaměstnané, pro studenty a maminky na
mateřské je cena 1000,- Kč a 1700,- Kč.

Požadovaná profese: Provozní
Pracoviště a kontakty
Relax Krásná Lípa, p.o.
Relax Krásná Lípa, p.o. , restaurace - Sportovní areál , 407 46 ,
Krásná Lípa
Komu se hlásit:
Zuzana Fryčová, tel. 777 33 22 15,
tovarna@krasnalipa.cz
Firma:
Pracoviště:

Vlastnosti volného místa
Směnnost:
8hodin/den
Pracovní úvazek: Plný
Minimální stupeň vzdělání:
Střední odborné
(vyučen)
Pracovní poměr: od 1.4.2008
Vhodné pro:
Lidé s praxí na této pozici (střední škola)
Poznámka k volnému místu
vyučení v oboru, praxe, něm. jazyk výhodou , dobré komunikační dovednosti, spolehlivost, příjemné
vystupování, přirozená autorita, schopnost rychlého rozhodování, praxe v organizování akcí, schopnost práce pod tlakem, serióznost . Kontakt domluvit na tel.: 777 33 22 15.
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POZVÁNKY
Námořnické povídání.
Zajímá Vás, co vše se dá prožít na palubě lodi?
Jaké historky zažívá mladý námořník? Jaké je vidět
svět z paluby lodi? A jaký je život na vodě? Pak si
nenechte ujít povídání otřelého vlka a námořníka
a přijměte pozvání Jiřího Richtera a Komunitního
centra v Krásné Lípě na akci s názvem „Vzpomínky
mořského vlka“, která se uskuteční v úterý 11. března
od 16:00 v Komunitním centru v Krásné Lípě.
Domácí ekologie.
Klub přátel muzea ve Varnsdorfu pořádá v úterý
18. března od 18:00 v Městském divadle ve Varnsdorfu přednášku „O domácí ekologii a o správných způsobech kompostování“. Přednášet bude Ing. Antonín
Slejška z Českého sdružení pro biomasu.
Přijďte si napsat diktát.
Kam a kdy? Ve středu 5. března v 19:00 do
Domečku Na kopečku – vedle evangelického kostela
v Krásnolipské ulici v Rumburku. V roli Igora Hnízda
bude Roman Winter.
Jaký je náš svět.
Ve středu 12. března od 19:00 se v Domečku Na
Kopečku v Rumburku – vedle evangelického kostela
v Krásnolipské ulici – uskuteční koncert písničkáře
a faráře Ondřeje Halamy „Jaký je náš svět?“
Promítání filmu.
Ve středu 19. března od 19:00 00 se v Domečku
Na Kopečku v Rumburku – vedle evangelického kostela v Krásnolipské ulici – bude promítat Kusturicův
nejznámější a divácky nejúspěšnější film Černá kočka, bílý kocour.

Program kina Krásná Lípa na měsíc
BŘEZEN 2008

Cvičení TAICHI. Město Krásná Lípa pořádá
v kulturním domě pod vedením mistra Václava
Vorlíčka v termínech 6. dubna a 25. května vždy
od 12:00 cvičení TAICHI. Poplatek 150,- Kč.

Seminář pro potenciální žadatele Program
Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko 2007-2013.
Seminář se bude konat 13.3.2008, druhý
den 14.3. 2008 budou probíhat individuální
konzultace. Místo konání je Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě na náměstí.

PLESY ROKU 2008
8.3.2008
Ples Nobilis Tilia v kulturním domě Krásná Lípa
15.3.2008 od 20:00
Společenský ples příznivců kultury na Šluknovsku v kulturním domě Staré Křečany. K tanci a poslechu hraje Nova Mix. Na tomto plese
budou zároveň předány ceny oblastní akademie pracovníků v kultuře ZLATÁ MÚZA SEVERU.
Vstupné 100,- Kč. – na tento ples bude z Krásné
Lípy vypraven autobus, přihlášky u pí. Semelkové, tel.: 777 184 083
21.3.2008
Jarní květinový bál v kulturním domě Krásná
Lípa
15.3.2008
Dětský karneval - město
16.3.2008
Dětský karneval – romské sdružení Čačipen

Hlavní kulturní, sportovní a společenské
akce roku 2008 v Krásné Lípě
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KARNEVALOVÉ VESELÍ VLÁDNE KRÁSNÉ LÍPĚ
Dvě hodiny legrace a zábavy
V úterý 19. 2. 2008 se v mateřském centru
Beruška Krásná Lípa uskutečnil již tradiční KARNE-

VAL. Dětičky, některé poprvé ve svém životě, si na
sebe oblékly slušivé masky a užívaly si dvě hodinky zábavy a legrace, které jim maminky a babičky
z Berušky připravily.
Další akcí, na kterou vaše děti i vás dospěláky srdečně zveme, bude VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ
V BERUŠCE, které je připraveno na pátek 14. 3. 2008
od 9.00 hod.
Běžného programu se můžete zúčastnit v úterý
a v pátek od 9.00 hod. a přes zimu nově i ve středu
od 16.00 hod. Mateřské centrum Beruška Krásná
Lípa sídlí v podkroví školní družiny.
(Za MC Beruška Lada Hrnečková,
www.mcberuskakl.wz.cz)

Karnevalové masky
se sejdou ještě
jednou 15. března

Tradiční princezny, čarodějnice, králové, piráti,
ale i méně tradiční masky muchomůrek, vodníků či
draků takřka do posledního místečka zaplnily prostory kulturního domu v Krásné Lípě. A to se tam
konal pouze maškarní karneval dvou krásnolipských
mateřských školek a prvních tříd základní školy. Pro
asi sto dětí byla připravena řada soutěží a her, tančilo se, zpívalo, zapojili se i rodiče a učitelky. O své
karnevalové rejdění ale nepřijdou ani ostatní krás-

nolipské děti. Karneval, který pro ně pořádá město
se bude konat už v sobotu 15. března.
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NENECHTE SI UJÍT AKCE KOMUNITNÍHO CENTRA,
KTERÉ PRO VÁS ORGANIZUJÍ KRÁSNOLIPŠTÍ SENIOŘI
V měsíci březnu pro Vás připravili krásnolipští senioři několik zajímavých akcí, které si určitě
nenechte ujít. Jedná se především o akce, týkající se
blížících se velikonoc. Máte tedy možnost naučit se
péct výborné mazance s paní Homolkovou, zdobit
kraslice s paní Froňkovou a oblékat vajíčka do nádherných háčkovaných motivů s paní Píšovou.
Můžete také navštívit akci s názvem vzpomínky mořského vlka od pana Richtera, vžít se do role
námořníka a společně s ním se podívat na palubu
i do podpalubí lodi. S přicházejícím jarem pro Vás

připravujeme výlety s průvodcem, který Vám ukáže
zapomenuté stezky, pomníčky a zajímavosti z dob
mládí našich babiček a dědečků.
Všechny tyto aktivity může navštívit každý bez
rozdílu věku (jako například devítiletý Lukáš – účastník vyprávění o putování po exotických zemích, kterého můžete vidět na fotografii s maskou na hlavě).
Těšíme se na Vás.
(Jakub Juda, vedoucí projektu Nejaktivnější senioři
budou v Krásné Lípě)

Podzemí rumburské Lorety
odkrylo své tajemství
19. 2. se v Komunitním centru Českého Švýcarska uskutečnila přednáška na téma rumburská
Loreta a její podzemí. Po několika desetiletích, kdy
bylo rumburské podzemí pod Loretou nepřístupné,
se týmu Ing. Přemysla Brzáka podařilo sestoupit
do Loretánského podzemí a přinést tak veřejnosti
odpovědi na mnohé otázky, které kolem záhadného podzemí vznikly.
Účastníci přednášky se tak dozvěděli, k čemu podzemí dříve sloužilo, kde všude jsou vstupy do tohoto
podzemí a jaké poklady jsou v něm ukryty. Ing. Brzák
také vyvrátil a zároveň potvrdil několik legend, které
se o Loretě a světě pod Loretou vyprávěly.
Přednáška byla zorganizována v rámci projektu
Komunitní centrum Českého Švýcarska, který byl
podpořen z evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR.
(Jakub Juda, vedoucí Komunitního Centra ČŠ)
Informační středisko Loreta Rumburk
Poskytování informací o zajímavostech, dopravě, ubytování a kulturním a sportovním vyžití ve
městě a okolí. Průvodcovské služby.
Třída 9. května 149/27
408 01 Rumburk 1
Telefon: +420 412 334 536
Fax: +420 412 334 536
E-mail: loreta@sluknovsko.cz
WWW: http://www.rumburk.farnost.cz

Komunitní centrum v Krásné Lípě
a paní Anna Froňková Vás zvou na

„Malování kraslic“
V tomto kurzu se od paní Froňkové naučíte
vyrábět nádherná velikonoční vajíčka. Nenechte
si proto ujít výuku Malování kraslic v Komunitním centru a podarujte pak velikonoční koledníky nádhernými vajíčky vlastnoruční výroby,
které si u Vás budou chtít všichni vykoledovat.
Pro tento kurz nepotřebujete žádné speciální
pomůcky. Stačí dobrá nálada.
Kurz se uskuteční ve čtvrtek 13. března od
16:00 v Komunitním centru v Domě služeb.

Soutěžte
s Komunitním centrem
Londýn, Baker Street, byt číslo 221b.
„Holmesi, to je tak zapeklitý případ, jak se nám
podaří nalézt vítěze této soutěže, když k tomu
nemáme skoro žádné indicie?“ Sherlock Holmes
odložil housle na které hrál, usadil se do svého
ušáku a zapálil si dýmku. „Ale milý Watsone, na
to je jednoduché přijít, víme přeci že se dotyčný učil v Komunitním centru jazyky, tak se stačí
zeptat našich tří adeptů, jaké jazyky umí a tím se
celá věc vyjasní.“
Takže milí Watsonové, Sherlock Holmes Vám
poradil jak najít vítěze této soutěže, tak věřím že
je pro Vás určitě jednoduché odpovědět na naší
otázku.
Jaké jazyky se máte možnost učit v Komunitním centru?
A. Francouzštinu a italštinu
B. Japonštinu a latinu
C. Angličtinu a němčinu.
Správné odpovědi můžete předat pracovníkům
v Komunitním centru a nebo je zaslat na email:
rebicek@krasnalipa.cz . Ke své odpovědi prosím uveďte jméno a kontakt. Odpovědi, prosím,
doručte do 18. 3. 2008. Ze zaslaných správných
odpovědí vylosujeme vítěze, který získá zajímavý balíček z Komunitního centra.
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OZNÁMENÍ O SPUŠTĚNÍ VYSÍLAČE
V nejbližší době bude spuštěn do zkušebního
provozu vysílač, který bude v budoucnu zajišťovat
rozsáhlé hlasové a internetové služby. Po jeho spuštění se může stát, že dojde v některých lokalitách
k rušení televizního signálu, které se projevuje jako
vodorovné pruhy v obraze. Tento jev, lidově nazývaný „rušení“, ve skutečnosti rušením TV vysílání
není. Rušení jako takové je vysílání cizího subjektu
na kmitočtu někoho jiného. Zde dochází k tomu,
že pásmo služeb pro vysílání je v souladu s kmitočtovým plánem, vytvářeným orgánem státní správy
Českým Telekomunikačním Úřadem (ČTÚ) vsazeno
mezi III. a IV. TV pásmo. Diváci, kteří používají pro
zesílení TV signálu širokopásmové předzesilovače a zesilovače ve svých anténních systémech, si
zesílí kromě TV signálu i všechny dostupné signály
z pásma služeb. Pokud je některý z těchto signálů
dostatečně silný, může se stát, že se přebudí a tedy
rozkmitají tyto zesilovače a projeví se to právě jako
vodorovné „sršící“ pruhy v obraze na TV přijímači.
Pokud má kdokoli podezření na degradaci příjmu radiového zařízení, je nutné se obrátit formou
stížnosti na místně příslušné pracoviště ČTÚ.
ČTÚ – odbor pro severočeskou oblast
Vaníčkova 1594/1
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 309 311
Fax: 475 210 572
Úřad situaci prověří místním šetřením a pokud
zjistí důvody k výzvě provozovatele ke krokům
vedoucím k nápravě situace, učiní tak. Provozovatel

je pak povinen odstranit příčiny na vlastní náklady
a společnost Mobilkom tak činí bez zbytečných průtahů v co nejkratším termínu v součinnosti s ČTÚ.
Technické řešení spočívá v zařazení pásmové
zádrže do anténního svodu ovlivněné antény. Zádrž
je nutno zařadit ještě před první aktivní člen (zesilovač) svodu. V případech použití úzkopásmových
antén a kanálových zesilovačů je realizace poměrně
jednoduchá. Stačí zapojit zádrž na přívod od antény
(většina STA, málokterá ITA). V případě použití širokopásmové antény, většinou tzv. „matrace“, „síto“
s integrovaným zesilovačem přímo v krabičce na
dipólu antény je nutné tento zesilovač vyjmout,
místo něho zapojit symetrizační člen (pasivní zařízení které přizpůsobí anténu na svod koaxiálním
kabelem), svod stáhnout pod střechu, zapojit zádrž
a pak teprve vhodný zesilovač. Toto řešení je technicky i časově poměrně náročné, protože je třeba
aby se technik dostal přímo k anténě a musí tudíž
vylézt na střechu a případně i na stožár a tam pracovat.
V případě, že někdo nebude chtít čekat až proběhne řešení situace po oficiální linii a bude si chtít
úpravu uhradit (cca 1000,- Kč), nechť se obrátí na
svého televizního opraváře.
V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte na našeho zaměstnance, pana Michala Duška,
e-mail michal.dusek@ufon.cz , který má tuto problematiku na starosti.
(Milada Novotná, MobilKom, a. s.)

Životní podmínky 2008
– výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2008
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v České republice – SILC 2008 (Životní podmínky
2008), které navazuje na předchozí ročníky tohoto
šetření. Smyslem šetření je získat reprezentativní
údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností a jejich životních podmínkách
potřebné pro usměrňování sociální politiky státu,
její hodnocení, pro výzkumné účely i mezinárodní
srovnání v rámci EU.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 14 000 domácnostech, z nichž se 9650
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření probíhá v době od 23. února do
11. května 2008 prostřednictvím speciálně vyškole-

ných tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny
osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro hodnocení uvedených cílů šetření.
Pracovníci, zapojení do šetření, se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim
vydá Samostatné oddělení terénních zjišťování
ČSÚ v příslušném kraji, nebo služebním průkazem
zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě
a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech ve smyslu par. 16
zmiňovaného zákona o státní správě.
(Milada Novotná, MobilKom, a. s.)

Úřední hodiny pro podání daňového
přiznání fyzických osob za rok 2007

Informace k zasílání
daňových složenek
pro platby daně
z nemovistosto
v roce 2008
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude
daňová správa využívat nový způsob zpracování
a distribuce daňových složenek pro platby daně
z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové
složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství
a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními
úřady.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých
správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do obálek
vkládány společně složenky za všechny tyto finanční
úřady. Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem
a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži
složenky bude i nadále informace pro poplatníka
o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně
o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých
finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami
za každé dotčené finanční ředitelství samostatně.
Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání
složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé
finanční úřady předány v předstihu tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném
předstihu s ohledem na první termín splatnosti daně
z nemovitostí, který je do 31.5. zdaňovacího období. Je proto pravděpodobné, že někteří poplatníci
zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku.
V takovém případě budou údaje na alonži složenky
sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou.
Pro platbu daňové povinnosti u každého
z dotčených finančních úřadů bude poplatníkovi
daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová
povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše
5000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost vyšší než 5000,- Kč a daň se tedy platí
ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5000,- Kč lze však
zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jestliže poplatník podal daňové přiznání po
31.1.2008 a v něm vypočtená daň se liší od daňové
povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši
vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši,
kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
Ve specifických případech, zejména tehdy,
jestliže bude výše daňové povinnosti poplatníkům
daně sdělována platebními výměry či hromadnými
předpisnými seznamy, jim budou složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto
možnost zvolí jednotlivé finanční úřady v závislosti
na konkrétních podmínkách v daných lokalitách
v zájmu včasného a efektivního doručení složenek
poplatníkům.

Z důvodů zajištění klientského přístupu budou
pracovníci finančního úřadu zajišťovat úřední
hodiny i na Městském úřadu ve Varnsdorfu a ve
Šluknově ve dnech 17.3., 19.3., 26.3. a 31.3. 2008
od 13:00 do 16:30.
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TURISTÉ LETOS SLAVÍ
120. LET ZALOŽENÍ KČT

Malí fotbalisté
odstartovali!

V pátek 15. února se uskutečnily v hale v Krásné
Lípě dva přátelské turnaje. K prvnímu zápasu bylo
pozvané Dolní Podluží, s ním sehráli svůj letos první
zápas nejmladší fotbalisté z mladších žáků. Holubek
David, Bureš Tomáš, Hrneček Lukáš, Pavlíček Matěj,
Alfery Tomáš, Křížová Jiřina, Virgler Jakub, Šmalcl
Vlastík a Hladík Olda. V bráně chytal Tomáš Rýsler.
Výsledné skóre: Krásná Lípa – Dolní Podluží 1 : 0
(branku dal Olda Hladík)
K druhému zápasu, na který jsme se my skalní
fanoušci opravdu moc těšili, proti nám nastoupil
Varnsdorf. S ním hrála tato sestava: Lehoczki Ondra, Cempírek Dominik, Holubek Franta, Alfery Filip,
Virgler Jakub, Pavlíček Matěj, Hošek Kamil. V bráně
chytal Olda Hladík.
Kluci hráli výborně. Když bylo skóre 3:1 v náš
prospěch, vypadalo to, že fakt vyhrajeme, ale pak se
situace otočila a vedlo se varnsdorfským.
Výsledné skóre Krásná Lípa – Varnsdorf 3 :4
(autoři branek: Dominik Cempírek, Ondra Lehoczki,
Jakub Virgler)
(Za fanoušky z řad rodičů M. Alferyová)
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