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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 29. dubna
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč
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Socha z písku představuje
Českosaské Švýcarsko
Minulost i současnost Českosaského
Č
Švýcarska
Š
představuje socha z písku, která vyrostla na
Křinickém náměstí v Krásné Lípě. Sochu pouze
z písku a vody tam vytvořili holandští, angličtí
a čeští umělci z Akademie WSSA - World Sand
Sculpting Academy.
Levá část sochy je uměleckou fantazií znázorňující
minulost - dno křídového moře s výjevem
dlouhokrkého mořského plaza plesiosaura živícího
se velkým stočeným hlavonožcem amonitem.
Současnost – pravá část pískovcové sochy – je
prezentována zajímavými místy Českosaského
Švýcarska – největším kamenným mostem mezi
skalami Bastei v Sasku, tradiční stavbou lidové
architektury – podstávkovým domem, romantickou
Mariinou vyhlídkou v Jetřichovicích, křížovou
cestou v Jiřetíně pod Jedlovou a originální lodí na
Labi.
Projekt pískovcové sochy na krásnolipském náměstí
vznikl za přispění města Krásná Lípa, Českého
Švýcarska o.p.s. a firmy Demos a slavnostně bude
představen 24. dubna, kdy bude oficiálně zahájena
turistická sezóna v Českosaském Švýcarsku.
Písková socha by na náměstí mohla vydržet
minimálně do podzimu. To, jak dlouho tam
skutečně vydrží, bude hodně záležet na klimatu.
Pokud je dílo vytvořeno venku, bude trvat několik
týdnů až měsíců než se rozpadne. Jestliže tedy
bude pršet a foukat vítr v mezích normy, nic se
neděje - po dokončení se povrch sochy impregnuje,

čímž se zabraňuje vysušení a rozfoukání povrchu
větrem a odplavení deštěm. Jinak dešťová voda
proniká do písku, a když přestane pršet, začne se
vypařovat. Pokud ale bude týden intenzivně pršet
a foukat vítr, vezme dílo za své rychle. Ovšem hodně bude záležet i na tom, jak nenechavé budou
ruce vandala, které mohou dílo zkázy dokonat
ještě rychleji. Pokud je taková socha vytvořena
v interiéru, může tam být věčně.
A pokud Vás socha na krásnolipském náměstí
inspirovala a chtěli byste si něco podobného,
menšího, vytvořit sami, ani nemusíte být
profesionálním umělcem. Stačí mít trpělivost, praxi
a použít správnou techniku. Navíc - Akademie
WSSA má po celém světě lokality, kde je možné se
účastnit tréninku a jednotlivým technikám sochání
z písku se při něm naučit.
(vik)

Miminko 2010
Letošním prvním krásnolipským miminkem se
stala Aurélie Válková, která se narodila mamince
Zlatě Koišové a tatínkovi Janu Válkovi dne 27. ledna
2010. Malé Aurelii přejeme hodně zdraví, štěstí, ale
také mnoho krásného v životě. Rodičům přejeme
krásné zážitky s miminkem na jeho cestě životem.
(jg)

DO ŠKOLNÍHO SRAZU 5. ČERVNA 2010
ZBÝVÁ JIŽ JEN 50 DNŮ.
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 26.4. 2010 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 29.4.
2010 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
10.5. 2010 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 13.5. 2010 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3.
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.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

http://kostka.krasnalipa.cz
Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu
v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu
s pečovatelskou službou v Krásné Lípě
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Amari poradna
PO,ST 8:00-16:00
Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání,
zadluženosti apod.
Občansko právní poradna
Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek
Kontakt: 412 354 842
JOB poradna
PO 9:00 -17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání zaměstnání.
Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
Klub VČELIČKA
PO,ST 9:00 – 11:00 - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity
ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00 - doučování školáků
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PA 12:00 – 19:00
SO 12:00 – 18:00
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00
Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s různým
stupněm postižení.
Šicí dílna
Úterý 9:00 – 16:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení
Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Počasí v Krásné Lípě v březnu

Měsíc březen nabídl v Krásné Lípě snad všechny
meteorologické jevy. Vyskytly se relativně silné
mrazy, silné sněžení, silné deště, silný vítr, bouřky
a také dubnové teploty. První polovina března byla
v Krásné Lípě typicky zimní. Oproti předchozím
měsícům sice významně ubylo dnů, ve kterých
se vyskytoval celodenní mráz, nicméně opět se
vyskytly dny, ve kterých ranní teplota klesla pod
-10°C. Nejchladnější ráno bylo zaznamenáno 9. 3.,
kdy teplota klesla na -14,3°C. Pro srovnání například
na šumavských pláních klesaly teploty i k -30°C.
Studený ráz března vydržel do 17.3, kdy se začalo
citelně oteplovat a sněhu tak začalo definitivně
odzvánět. Na první jarní den bylo již v Krásné Lípě
v odpoledních hodinách nad 10°C, oteplování
však pokračovalo a vyvrcholilo 26. 3., kdy padla
maximální teplota měsíce 18,0°C. Poté přešla
zvlněná studená fronta, která přerušila proudění
teplého vzduchu ze středomoří.
Srážkově byl na tom letošní březen hůř než ten
loňský. Celkově nasněžilo/napršelo 72 mm srážek,
loni to bylo 110 mm. Teplotně byl sice pocitově
teplejší, avšak v průměru byl chladnější, než březen
loňský. Loňský březen neměl tak silnou zimní část,
ale zároveň neměl ani tak silnou teplou část. Duben
začal opravdu aprílově. Druhého dubna se do
Krásné Lípy opět vrátily sněhové přeháňky…

Průměrná teplota
Maximální teplota:
Minimální teplota:
Maximální vlhkost:
Minimální vlhkost:
Maximální poryv větru:
Měsíční úhrn srážek

1,7°C
18,0°C (26.3)
-14,3°C (9.3)
100%
40%
18,1 m/s
72 mm

Klasifikace dnů v měsíci prosinec: mrazových
(t min < 0,0°C) - 31, ledových (t max < 0,0°C) – 29,
arktických (t max < -10,0°C) – 1.
Ledový den je zároveň den mrazový. Arktický den
je den mrazový a zároveň ledový.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 – 11:00
• 10. – 11. 4. 2010 MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
• 17. – 18.4. 2010 MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI – Letná, tel.: 412 539 298
• 24. - 25.4. 2010 MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, tel.: 412 535 930
• 1. – 2. 5. 2010 MUDr. Janda Zdeněk - Čs. legií 1083/10,
Děčín IV - Podmokly, tel.: 412 532 216
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů,
přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.

RUBRIKA:

OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
TERMÍN PORADNY 3.5.2010 OD 17:00 DO 18:00 HODIN
V MĚSÍCI DUBNU PORADNA NEBUDE!
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842.
Na schůzku je třeba přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
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.
Dotaz:
Majitel nájemního domu prodal svůj dům i s nájemníky. Nájemníci mají podepsané nájemní
smlouvy s původním vlastníkem. S novým vlastníkem však odmítají podepsat nájemní
smlouvy. Jaké nájemné mají platit novému vlastníkovi?
Odpověď:
Smluvní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem „přecházejí“ na nového majitele – tedy
pronajímatele. To nám říká ust. § 680 odst. 2 obč. zákoníku. K tomu uvádí ust. § 680 odst.
3 občanského zákoníku, že dojde-li ke změně vlastnictví k nemovité věci, může z tohoto
důvodu vypovědět nájemní smlouvu nájemce. A to i tehdy, byla-li smlouva uzavřena na
dobu určitou. Nájemce však musí podat výpověď v nejbližším výpovědním období (tedy
hned). Nový vlastník domu možnost vypovědět z tohoto důvodu nájemní smlouvu vůbec
nemá. To je ochrana nájemníků.
Ti, co byli nájemci bytů za původního vlastníka, jsou stále nájemci těchto bytů. Jejich
podmínky se nezměnily. Tedy pokud neuzavřou smlouvu novou, platí nájemní smlouva
uzavřená s původním vlastníkem. V této souvislosti upozorňuji, že od roku 1995 mohl
nájemní vztah vzniknout jen na základě písemné nájemní smlouvy (zákon č. 267/1994 Sb.).
Od roku 1995 tedy již nemohl vůbec vzniknout nájemní vztah, nebyla-li smlouva uzavřena
písemně. Naproti tomu nájemní vztahy uzavřené do 31. 12. 1994 ústně jsou platné.
Pokud nájemníci odmítají podepsat s novým vlastníkem nájemní smlouvy, platí tedy
nájemní smlouva původní. V žádném případě z toho nevyplývá, že by nájemníci nemuseli
hradit nájemné vůbec. Pro ně se v tomto smyslu nic nezměnilo – nájemné platí stejně jako
dříve, ve stejné době splatnosti, stejným způsobem. Nový vlastník domu prostě vstupuje do
práv a povinností původního vlastníka.
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UPOZORNĚNÍ
Redakční rada Vikýře rozhodla, že všechny
politické strany, hnutí, či jednotliví kandidáti,
které chtějí propagovat svou stranu, své
volební názory apod., mohou využít pouze
vkládanou inzerci.

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA a MěÚ
Vás zve na
22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
které se koná dne: 22. dubna 2010 od
17:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ
Program: Diskuse občanů
Rozpočet města na rok 2010
Organizace založené městem
Prodej pozemků a nemovitostí
Různé
Ing. Zbyněk Linhart, starosta města

Štěpkovací dny i letos na jaře
I pro letošní jaro město Krásná Lípa připravilo
pro občany bezplatné štěpkování – do 30.4.
Stačí pouze zavolat na naše Technické služby
(pí. Kamberská tel.: 412 354 848) a službu
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.

Nová ordinace přivítala
první pacienty
V úterý 2. dubna 2010 se pro krásnolipské pacienty
otevřela další ordinace praktického lékaře.
Nebytové prostory v přízemí Domu služeb
přestavěl MUDr. Josef Kořínek na moderní ordinaci.
MUDr. Kořínek také provozuje lékařskou
pohotovost pro dospělé v areálu Lužické
nemocnice v Podhájí, telefon: 412 332 535.
Ordinační/provozní doba:
Po - Pá: 18:00 - 6:00 - So, Ne, Sv: 7:00 - 6:00

Bývalá škola v Kyjově
je na prodej
Výrazná dominanta Kyjova, bývalá škola, je na
prodej. Město ji získalo v roce 1995 jako historický
majetek. V minulých letech ji jako rekreační zařízení
využíval krásnolipský Klub českých turistů. Další
smysluplné využívání však vyžaduje rozsáhlé
investice, které jsou mimo současné možnosti jak
nájemce, tak i města jako vlastníka.
Z tohoto důvodu bylo zastupitelstvem rozhodnuto
o prodeji této nemovitosti prostřednictvím Lužické
realitní kanceláře.
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Vyměření daně
z nemovitosti
V době od 6.4.2010 do 6.5.2010 je možno
v kanceláři č. 10 u sl. Baranové - a to pouze v úřední
dny:
Po, St
8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Pá
8:00 – 11:30
nahlédnout do Hromadného předpisu pro
vyměření daně z nemovitosti pro rok 2010.
V předpisu najde každý poplatník daně
z nemovitosti vyměřenou výši daně pro rok 2010.

Volby do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR
Ve dnech 28. a 29.5.2010 se uskuteční volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby se
konají v pátek 28.5.2010 od 14:00 do 22:00 hodin a
v sobotu 29.5.2010 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební
místnosti jsou pro volební okrsek č.1 – 4 v Základní
škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 bude
volební místnost v Nobilis Tilia na Vlčí Hoře 147.

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Krásná Lípa
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici – terénní pracovník
Tato funkce bude zařazena do 7. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 143/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Nástup do pracovního poměru k 1. 5. 2010.
Požadavky:
•
ukončené středoškolské vzdělaní – s nutností doplnění kvalifikačního kurzu nebo ukončené
VOŠ/VŠ vzdělání se zaměřením na sociální oblast
•
samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost
•
dobré komunikativní schopnosti
•
důstojné vystupování, empatii a schopnost asertivního jednání
•
občanství ČR, bezúhonnost
•
znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
•
řidičský průkaz skupiny B
•
zkušenosti, případně praxe ze sociální práce výhodou
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
•
jméno, příjmení, titul uchazeče
•
datum a místo narození uchazeče
•
státní příslušnost uchazeče
•
místo trvalého pobytu uchazeče
•
číslo občanského průkazu
•
kontakt e – mail, telefon
•
stručný popis, proč se na pracovní pozici hlásí
•
datum a podpis uchazeče
•
strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o svých dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech
Uchazeč v případě pozvání na pohovor předloží tyto doklady:
•
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
•
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení – Terénní pracovník
– neotvírat“ do 20. 4. 2010 osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa, nebo doporučeně poštou na adresu:
Město Krásná Lípa , k rukám tajemníka MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA.

Nezaměstnanost v Krásné Lípě v březnu klesla
O sedm méně uchazečů o práci z Krásné Lípy
eviduje Úřad práce Děčín. V měsíci březnu 2010 tak
bylo v evidenci Úřadu práce Děčín 339 uchazečů o
zaměstnání z Krásné Lípy, z toho 127 žen. V evidenci
tak meziměsíčně ubylo 7 uchazečů o zaměstnání.
Je to tedy další mírný pokles nezaměstnanosti po

delší době jejího růstu. Ve městě je její míra aktuálně
19,69%, jde tedy o pokles necelého půl procenta.
Ve většině měst a obcí regionu nezaměstnanost
také mírně poklesla. Okresní průměr je 15,70%, ve
Šluknovském výběžku pak 17,38%.

Evidovaní
uchazeþi
název mČsta, obce,
oblasti
Varnsdorf
Varnsdorfsko
Rumburk
Krásná Lípa
Rumbursko
Šluknovsko
Šluknovský výbČžek

celkem
ženy
muži
1421
623
798
1859
818
1041
807
371
436
339
127
212
1729
767
962
1300
585
715
4888
2170
2718

Míra
1
16,72%
17,09%
13,72%
19,69%
17,21%
18,05%
17,38%
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Křížová cesta opět ožívá
Vyčistit bývalé poutní místo na Křížovém vrchu
v Krásné Lípě od náletových dřevin a odpadků
se o velikonočním víkendu vydalo na padesát
dobrovolníků, kteří se tím připojili k jedné z akcí
celosvětové kampaně Clean Ut the World – Ukliďme
svět. Jednalo se o první akci pro záchranu kdysi
výpravné křížové cesty s malovanými zastaveními,
která byla po 2. světové válce z větší části zničena.

Úklidovou akci společně zorganizovalo město
Krásná Lípa, ochránci přírody z Krásné Lípy a Správa
Národního parku České Švýcarsko. Do práce se
vedle malých i velkých dobrovolníků ze samotného
města zapojily i děti z přírodovědných oddílů
Ranger a Brontosaurus z Ústí nad Labem. Tímto
všem za odvedenou práci děkujeme.
(vik)

Karneval Čačipenu
Čarodějnice, Křemílek a princezna byly vyhlášeny
nejkrásnějšími maskami karnevalu, který poslední
březnový víkend v místním kulturním domě pro
děti z Krásné Lípy, a nejen pro ně, pořádalo romské
sdružení Čačipen.
(r)

Pohádkový les
v Krásné Lípě

Děti přespaly v knihovně
Co dělají knížky v noci? Tak to se možná dozvěděly
děti, které přespaly mezi regály s knížkami
v místní knihovně. Takto nocovat v knihovně
mohou jen jednou za rok při, letos již desáté, Noci
s Andersenem. Nocování dětí mezi knížkami je

v Krásné Lípě tradiční záležitostí a mezi dětmi je
o ně velký zájem. Proto i letos knihovnice Jindra
Malinová noční čtenáře vylosovala a přichystala pro
ně nejedno pohádkové dobrodružství.
(vik)

Před pětadvaceti lety – roce 1985 - zorganizoval
krásnolipský Klub českých turistů první ročník
Krásnolipkého pohádkového lesa. Myšlenka se
ujala, stala se tradicí a setkala se se značným
zájmem dětí i dospělých. Turisté pak Pohádkový
les připravovali dalších třináct let. Potom došly síly
i motivace a organizace se ujala kulturní komise
MěÚ Krásná Lípa. V letošním roce si turisté
Pohádkový les opět zapracovali do svého kalendáře
a 12. června by rádi tuto tradici obnovili.
A co plánují? Pochod zavedou ve dvou trasách
(6 a 10 km) do našich krásných lesů, na Köglerovu
stezku, pod Kočičí vrch, na Maškův vrch, na
Pěticestí a na další hezká místa v okolí Krásné
Lípy. Trasy jsou plánovány tak, aby byly nenáročné
a bezpečné. Připraven by měl být i kulturní program
(např. country kapela, loutkové divadlo...), stánky
s občerstvením, soutěžní otázky pro děti i dospělé
na jednotlivých stanovištích a drobné odměny pro
všechny účastníky a samozřejmě i pro pohádkové
bytosti. Na trasách by mělo být 20 – 25 stanovišť
s pohádkovými bytostmi.
Turisté se na Vás těší.
(Jan Douda)

Program kina - kulturního
domu Krásná Lípa

DUBEN 2010

IMAGINÁRIUM
DR. PARNASSE
středa 21.4.
od 18:00 hod

Vstupné 60,- Kč

Dr. Parnass vyhrál sázku s ďáblem o nesmrtelnost. O pár
století později poznal ženu svého života a podepsal smlouvu novou, ve které si přál věčné mládí. 122 min.
Mládeži přístupno.

KATKA

středa 28.4.
od 17:30 hod

Vstupné 50,- Kč

Unikátní časosběrný dokument královny českého dokumentu Heleny Třeštíkové mapující čtrnáct let v životě
mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí.
90 min.
Mládeži přístupno od 12ti let.

15. dubna 2010
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 64. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 18.3.2010.
I. Hlavní program
Závěry z 21. zasedání ZM
Usnesení RM č. 64 - 01
RM projednala průběh a výsledky 21. zasedání ZM
a ukládá:
a) Vladimíře Doškové dořešit ukončení nájmu
vč.odstranění stánku s občerstvením na přehradě
v Kyjově,
b) Janě Gálové - připravit žádost o dotaci do OP LZZ
výzvy č. 55 na projekt Centrum sociální integrace,
- zajistit umístění informací ve věci povolení chytání
ryb na stránky města
c) Ing. Jiřímu Rousovi řešit i nadále úpravy asfaltu
na Pražské ulici - výjezdy atd. dle předešlých intervencí města
RM ukládá starostovi města, aby napsal Stavebnímu úřadu MěÚ Rumburk, že nadále trvá požadavek
města na odstranění stavby vysokonapěťových
kabelů položených firmou KOMAXO, s. r. o. Kolín v
Mánesově ulici.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 64 - 02
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1906/3 o výměře 242 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1910/5 o výměře 441 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1906/4 o výměře 127 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1910/6 o výměře 169 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1416/2 o výměře 68 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2751/4 část o výměře cca 50 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
p. p. č. 829 o výměře 5 966 m2, k. ú. Vlčí Hora,
p. p. č. 1948 o výměře 20 294 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 64 - 03
RM doporučuje ZM schválit žádost Stanislava Marka, Krásná Lípa, Varnsdorfská 62 o odložení podpisu
smluv dle usnesení ZM č. 20-15 a ZM 20-16 (ze dne
10. 12. 2009) maximálně o 1 rok.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 64 - 04
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 1906/3 o výměře 242 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1910/5 o výměře 441 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1906/4 o výměře 127 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1910/6 o výměře 169 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 829 o výměře 5 966 m2, k. ú. Vlčí Hora,
p. p. č. 1948 o výměře 20 294 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 64 - 05
RM schvaluje pronájem p. p. č. 248 o výměře 13 542
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Českému rybářskému
svazu, SÚS, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 51 k
výkonu rybářského práva za cenu 1 000 Kč za každý
započatý hektar.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 64 - 06
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2904/2 o
výměře 100 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Ireně Čížkové, Krásná Lípa, Bendlova 5.
Směna pozemků - Usnesení RM č. 64 - 07
RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky p. p.
č. 1133/16 o výměře 31 m2, p. p. č. 1133/18 o
výměře 6 m2 za p. p. č. 1133/13 o výměře 2 m2,
p. p. č. 1133/15 o výměře 13 m2, p. p. č. 1133/17
o výměře 12 m2, p. p. č. 1133/19 o výměře 12 m2,
p. p. č. 1133/2 o výměře 104 m2 a p. p. č. 1133/22 o
výměře 9 m2, vše k. ú. Krásný Buk a p. p. č. 3051/2
o výměře 743 m2, p. p. č. 3051/15 o výměře 241
m2 a p. p. č. 3054/1 o výměře 136 m2 za 3055/36
o výměře 36 m2 a p. p. č. 3055/2 o výměře 47 m2,
vše k. ú. Krásná Lípa.
Sdělení k pozemkům - Usnesení RM č. 64 - 08
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1639/1, k. ú. Krásná
Lípa a p. p. č. 39/2, k. ú. Zahrady z hlediska územního plánu pro potřeby PF ČR.
Smlouva o výpůjčce - Usnesení RM č. 64 - 09
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o výpůjčce
uzavřené mezi městem Krásná Lípa a ČRS MO Krásná Lípa, kterým se ze smlouvy vypouští p. p. č. 248,
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
Pronájem bytu - Usnesení RM č. 64 - 10

RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Krásná Lípa, Masarykova 16/1, Danuši Procházkové, bytem Krásná
Lípa, Pletařská 31/19. Veškeré náklady a úpravy si
provede nájemník na vlastní náklady.
III. Různé
Byty - Usnesení RM č. 64 - 11
RM schvaluje započtění investic do bytu č. 1,
Vladimíru Myslivcovi, Krásná Lípa, Školní 558/10 ve
výši 1 568 Kč.
1. Provedené investice se stanou součástí bytu a
majetkem města Krásná Lípa.
2. Kontolu vynaložených investic odsouhlasí Petr
Oliva, vedoucí odboru majetkového a civilně
správního.
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 64 - 12
RM schvaluje pronájem bytu č. 25 v domě s
pečovatelskou službou Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Homolka Jaroslav, Homolková Zdeňka, Mánesova
293/6
2. Krulišová Jaroslava, Vlčí Hora 128
3. Sabo Jan, Sabová Anna, Vančurova 52/4
4. Maco Josef, Macová Růžena, Mánesova 430/4
Nemovitosti - Usnesení RM č. 64 - 13
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout od 1. 7. 2010
objekt Pražská 506/6, Krásná Lípa tzv. Továrny jako
celek, případně po částech, dle stanovených podmínek a ukládá vedoucímu OMCS Petru Olivovi ve
spolupráci s ředitelem p. o. Relax Krásná Lípa zajistit
inzerci.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 64 - 14
RM neschvaluje žádost o úhradu zřízení nového
odběrného místa elektrické energie v pronajatých
prostorech Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, MUDr.
Josefu Kořínkovi.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 64 - 15
RM neschvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě
č. 96/22/30-033 uzavřené s Českou poštou, s. p.
na nebytový prostor v objektu Krásná Lípa, Masarykova 246/6.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 64 - 16
RM schvaluje nenavyšovat nájemné z nebytových
prostor v majetku města k 1. 4. 2010.
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2009
Usnesení RM č. 64 - 17
RM doporučuje ZM schválit zprávu o hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa pro rok 2009 v předloženém
znění.
Příloha účetní závěrky ZŠ a MŠ Krásná Lípa za
rok 2009
Usnesení RM č. 64 - 18
RM bere na vědomí přílohu účetní závěrky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa za rok 2009 v předloženém znění.
Kontrola hospodaření p. o. KOSTKA Krásná
Lípa
Usnesení RM č. 64 - 19
RM bere na vědomí Zprávu auditora o kontrole
hospodaření příspěvkové organizace KOSTKA
Krásná Lípa za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
Příloha účetní závěrky KOSTKA Krásná Lípa za
rok 2009
Usnesení RM č. 64 - 20
RM bere na vědomí přílohu účetní závěrky
příspěvkové organizace KOSTKA Krásná Lípa za rok
2009 v předloženém znění.
Zpráva o finanční kontrole v RELAX za rok
2009 - Usnesení RM č. 64 - 21
RM bere na vědomí Roční zprávu p. o. RELAX Krásná
Lípa o výsledcích finanční kontroly za rok 2009 v
předloženém znění.
Příloha účetní závěrky RELAX Krásná Lípa za
rok 2009 - Usnesení RM č. 64 - 22
RM bere na vědomí přílohu účetní závěrky
příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa za rok

2009 v předloženém znění.
Příloha účetní závěrky města Krásná Lípa za
rok 2009 - Usnesení RM č. 64 - 23
RM bere na vědomí přílohu účetní závěrky města
Krásná Lípa za rok 2009 v předloženém znění.
Závěrečný účet města Krásná Lípa za rok 2009
Usnesení RM č. 64 - 24
RM doporučuje ZM schválit Zprávu o hospodaření
- Závěrečný účet města Krásná Lípa za rok 2009 v
předloženém znění bez výhrad.
Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok
2010 - Usnesení RM č. 64 - 25
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města
Krásná Lípa na rok 2010 v závazných ukazatelích
rozpočtu v provozní, investiční části rozpočtu a financování dle tabulek č. 1 - 3.
Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve
splátkách - Usnesení RM č. 64 - 26
RM neschvaluje žádost Anny Kurucové, bytem
Varnsdorf, U Nádraží 1059 na pozastavení dohody
o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách do
30. 4. 2010.
Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 64 - 27
RM se seznámila se stavem pohledávek města
Krásná Lípa předaných poprvé dne 29. 3. 2005 k
vymožení společnosti PROFI-CZ, spol s r. o., Plzeň
a schvaluje u těchto pohledávek páté prodloužení
doby k jejich vymožení o dalších 12 měsíců s
účinností od 29. 3. 2010.
Oprava administrativní chyby
Usnesení RM č. 64 - 28
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení RM č. 63 – 33 ze dne 18. 2. 2010, kterým
se mění adresa žadatelky z Kvapilova 360 na
Šmeralova 360/30.
Mandátní smlouva - SIPO nájmy
Usnesení RM č. 64 - 29
RM schvaluje mandátní smlouvu č. nSIPO 0423/2010 s Českou poštou s. p. na zpracování plateb
SIPO za nájmy bytů, dle předloženého návrhu.
SIPO - Usnesení RM č. 64 - 30
RM schvaluje Dodatek č.1 k Mandátní smlouvě č.
nSIPO 04 - 84/2008, dle předloženého návrhu s
Českou poštou, s. p. na změnu zpracování plateb
SIPO poplatku za odpad.
Obnova zeleně - dohoda o úpravě soupisu
dokladů a účtů - Usnesení RM č. 64 - 31
RM schvaluje Dohodu č. 2 o úpravě soupisů dokladů
a účtů u akce OPŽP č. 08016636, mezi městem Krásná Lípa a Státním fondem životního prostředí ČR.
České Švýcarsko, o. p. s. - Zakládací smlouva
Usnesení RM č. 64 - 32
RM schvaluje novou Zakládací smlouvu společnosti
České Švýcarsko, o. p. s., Krásná Lípa.
České Švýcarsko, o. p. s. - Usnesení RM č. 64 - 33
RM ukládá starostovi města navrhnout společnosti
České Švýcarsko, o. p. s. dodatek k nájemní smlouvě
na objekt Infocentra na přechodné snížení dotace na provoz Domu Českého Švýcarska z důvodů
dostatečných prostředků poskytnutých z jednotlivých dotačních titulů a projektů.
Smlouva na pronájem - Usnesení RM č. 64 - 34
RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s firmou Křinice, s. r. o., Krásná Lípa na centrální kotelnu na sídlišti ve věci snížení nájmu.
Slavnostní předání Křinického náměstí
Usnesení RM č. 64 - 35
RM bere na vědomí informace o přípravách slavnostního předání do užívání zrekonstruovaného
Křinického námětí a konání školního srazu dne 5.
6. 2010 a schvaluje zadání souvisejících služeb dle
rozpočtu.
Nastoupení náhradníka - Usnesení RM č. 64 - 36
RM bere na vědomí uprázdnění mandátu v zastupitelstvu města a nástup nového člena ZM co by
náhradníka z volební strany ČSSD a to Ing. Petra

Nového a ukládá starostovi města předat novému
členovi ZM příslušné osvědčení.
Ples Agentury Pondělí - Usnesení RM č. 64 - 37
RM schvaluje bezplatné poskytnutí prostor kulturního domu a neschvaluje prominutí poplatku
ze vstupného na konání Jarního plesu Agentury
pondělí dne 26. 3. 2010.
Smlouva o bezplatné výpůjčce
Usnesení RM č. 64 - 38
RM schvaluje smlouvu č. 2010/42/29-114 o bezplatné výpůjčce Trestního zákoníku Policii ČR,
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Zpráva o inventarizaci majetku města za rok
2009 - Usnesení RM č. 64 - 39
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku
a závazků města Krásná Lípa za rok 2009, dle
předloženého návrhu.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro
rok 2010 - Usnesení RM č. 64 - 40
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení
řádné a mimořádné
inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa
pro rok 2010 a termíny konání všech inventur, dle
předloženého návrhu.
Usnesení RM č. 60-09/2009
Usnesení RM č. 64 - 41
RM ruší usnesení RM č. 60 - 09 ze dne 16. 12.
2009 ve věci dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.
1995/0005/2134 na nebytový prostor v objektu
Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 z důvodu nezájmu
žadatele.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 64 - 42
RM schvaluje program kina a plán akcí v Kulturním
domě na měsíc duben 2010, dle předloženého
návrhu.
Kronika města - Usnesení RM č. 64 - 43
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města
za měsíc únor 2010 předložený kronikářem Ivanem
Jaklem.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Pohledávky k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 31. 12. 2009,
- Dopis od MPSV ze dne 22. 2. 2010 ve věci Dotační
komise MP,
- Roční přehled pošty města Krásná Lípa za rok
2009,
- Statistiku návštěvnosti v městské knihovně za
únor 2010,
- Žádost od firmy Pekařství Bohemia, s. r. o.
o poskytnutí finančního příspěvku ve formě
peněžního daru na podporu předmětu podnika
telské činnosti žadatele,
- Tomáš Hemmer žádá o změnu nájemní smlouvy
- prodloužení nájemní doby,
- Žádost Domova se zvláštním režimem Krásná
Lípa o převzetí opatrovnictví uživatelky Boženy
Polendové.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z komise výstavby a životního prostředí ze
dne 2. 3. 2010,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze
dne 1. 3. 2010,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 2. 3. 2010,
- Zápis č. 1/2010 z jednání komise zdravotně so
ciální ze dne 16. 3. 2010,
Zápis z 32. schůzky finančního výboru ze dne
16. 3. 2010.

Jana Gálová

Ing. Zbyněk Linhart
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Otevření turistické sezóny 2010 v Českém Švýcarsku
O víkendu 24. – 25. dubna proběhne slavnostní akce s názvem Zahájení
turistické sezóny 2010 v Českém Švýcarsku aneb Vydejte se s námi za zážitky,
v rámci které významná turistická místa otevřou své „brány“ pro všechny
návštěvníky za zvýhodněné vstupné a pro návštěvníky je připraven speciální
zajímavý program.
Můžete tak navštívit za tzv. 1+1 vstupné ( = cena jedné vstupenky platí pro
2 osoby)nebo úplně zdarma muzea a expozice (Dům českého Švýcarska
v Krásné Lípě, Zámek Děčín, Loretu Rumburk), rozhledny a vyhlídky (vyhlídku
Pravčická brána ve Hřensku, rozhlednu Jedlová u Jiřetína pod Jedlovou,
rozhlednu Dymník v Rumburku, rozhlednu Vlčí hora u Krásné Lípy, kostelní
vyhlídkovou věž sv.Jakuba v České Kamenici) nebo navštívit Zoologickou
zahradu v Děčíně či se projet výletní lodí Poseidon z Děčína do Hřenska za
zvýhodněných podmínek.
Speciální program jsme připravili v Krásné Lípě na náměstí, kde bude v sobotu
24.4. v 10 hodin slavnostně představen projekt jedinečné pískovcové sochy
s názvem Českosaské Švýcarsko - krajina zrozená z písku. Návštěvníci tak
budou mít jedinečnou příležitost obdivovat podmořského plesiosaura
z druhohorního moře, či do detailu vypracované miniatury nejtypičtějších
turistických prvků z regionu - podstávkový dům, loď na Labi či skalní most
Bastei. Socha by dle odborníků měla na náměstí vydržet pro pobavení dalších
návštěvníků až do konce letních prázdnin. Pro ty nejmenší je po celé odpoledne
na náměstí v Krásné Lípě také připraven program Den Země plný her, soutěží
a zábavy s ekotématikou, prohlédnout si budete moci také originální výstavu
pravěké krajiny a fauny.
Pro zájemce o sport je připraven například golfový areál v Janově s výukou
golfu pod názvem „ Hraj golf – změň život“, projet se můžete na in –line bruslích
či kolech na trati Kyjov –Krásná Lípa, nebo se můžete zapotit na Janovském
trháku - při cyklistické časovce do vrchu pro veřejnost na trase Hřensko- Janov.
Na své si přijdou i příznivci turistiky - o víkendu bude možné vyrazit na tůru
s certifikovanými průvodci – jako třeba Za nejkrásnější rozhlednou v Čechách,
prožít si Mystérium labského kaňonu nebo se dozvědět Co bylo a zbylo
v Krásné Lípě.
U našich saských sousedů v Nationalparkzentrum v Bad Schandau se můžete
zapojit do akce s názvem Slavnosti vlny, kde se vše točí okolo zpracování ovčí
vlny.Kompletní seznam otevřených turistických míst za zvýhodněné ceny
najdete na http://www.ceskesvycarsko.cz/otevreni-sezony/

České Švýcarsko o.p.s.

Podrobnosti o programech a nabídkách získáte na
www.ceskesvycarsko.cz nebo na tel. čísle: 412 383 413

Otevření turistické sezony 2010
Vydejte se za zážitky do Českého Švýcarska 24.–25. 4. 2010
Expozice, muzea, památky
Zámek Děčín
Dům Českého Švýcarska
Krásná Lípa
Elbefreizeitland Königstein
Loreta Rumburk

Otevírací doba
Ne 9-17
So, Ne 9-17

ZOO Děčín
Akce pro veřejnost
Golf Janov
Zandacademie v Krásné Lípě
- písková show
Westfront 1945 - Doubice

So, Ne 8-17
Otevírací doba
Ne 8-19
So od 10
So 10 a ve 14

-

dobrovolné

Janovský trhák

So 8-14

-

200,- Kč

Nationalparkzentrum
Bad Schandau
Den Země v Krásné Lípě

Ne 10-18

-

zdarma

So 10-14

-

zdarma

In-line a cyklo jízda
Krásnolipskem
Výlety s průvodcem
Co bylo a zbylo v Krásné Lípě
Za nejsevernější rozhlednou
v Čechách
Mystérium labského kaňonu
Po vodě v pohodě
Loď Poseidon
Soutěsky Hřensko
Rafting Děčín - Hřensko
Rozhledny, vyhlídky
Rozhledna Dymník
Rozhledna Vlčí hora
Rozhledna Jedlová
Pravčická brána
Kostelní věž sv. Jakuba
v České Kamenici
Ostatní
HUDYsport Hřensko

So, Ne 10-18
So, Ne 10-17

Režim
1+1
1+1

Vstupné
60,- Kč/os
40,- Kč/os

1+1
1+1

11,- €/os
30,- Kč/os

1+1
Režim
-

60,- Kč/os
Vstupné
90,- Kč/os
zdarma

So od 14

-

kdy
Ne 10-16
Ne 9-16

Režim
1+1
1+1

Ne 8.30-19

zdarma

Popis
Zámecké prohlídky, expozice, kavárna pro celou rodinu
Interaktivní expozice o Českém Švýcarsku pro děti
i dospělé
Aktivní vyžití pro všechny děti, malé i velké
Výstava „Šumná a bezbranná“ - fotograﬁe ohrožených
památek z celé ČR
So - program „Den země aneb žijeme tu spolu“
Popis
„Hraj golf - změň život“ program pro zájemce o golf
Odhalení jedinečného díla z písku, které vytvoří holandští
umělci exklusivně před Domem Českého Švýcarska
Cesta do říše zla - vojensko-historická ukázka bojů
z konce 2. světové války
Cyklistická časovka do vrchu pro veřejnost na trase
Hřensko - Janov
„Slavnosti ovčí vlny - uplstěno, upleteno, upředeno“
Pestrý program pro celou rodinu a trh výrobků
Program plný her, soutěží a zábavy s ekotématikou
pro děti na náměstí
Jízda na bruslích a kolech: Krásná Lípa – Kyjov a zpět

Vstupné
90,- Kč/os
90,- Kč/os

Popis
Historické zajímavosti při procházce Krásnolipskem
Tajemná Tanečnice a výjimečný Weifberg
Nečekané výhledy do labského kaňonu a okouzlující
panorama stolových hor
Popis
Výletní loď na trase Děčín - Hřensko
Otevřena pouze Tichá (Edmundova) soutěska
Netradiční zážitek na raftu - na objednávku

1+1

490,- Kč/os

kdy
So, Ne
So, Ne 9-17
So, Ne
Otevírací doba
So, Ne 9-15.30
So, Ne 10-15
So, Ne 10-19
So, Ne 10-18
So, Ne 11-17

Režim
1+1
1+1
Režim
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1

Vstupné
100,- Kč/os
70,- Kč/os
190,- Kč/os
Vstupné
15,- Kč/os
15,- Kč/os
15,- Kč/os
75,- Kč/os
30,- Kč/os

Otevírací doba
So, Ne 10-17

Režim
-

Vstupné
-

Popis
10% sleva na zboží
Vysvětlivky: 1+1 zdarma = zvýhodněné vstupné za cenu jednoho vstupného 2 osoby
Doporučujeme pro rodiny s dětmi
Nutná rezervace předem na tel.: 412 383 413

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

Vědomostní soutěž: Památky
Krásné Lípy
Krásná Lípa v roce 2010 oslaví 140 let od doby, kdy byla povýšena na
město. Oslavy tohoto významného jubilea město spojí s několika dalšími
významnými událostmi. Na jaře 2010 bude dokončena nejrozsáhlejší
rekonstrukce krásnolipského náměstí v poválečné historii města.
Široko daleko nejodvážnější stavební a finanční počin, do kterého se
pustila radnice, dostane definitivní tvář v podobě architektonického a
urbanistického skvostu, kterým se bezesporu tento prostor stane. Jednou
ze společensky nejvýznamnějších událostí tohoto roku je potom Školní
sraz absolventů krásnolipské základní školy za posledních 65 let. To vše
se spolu s doprovodným programem odehraje v našem městě první
červnovou sobotu roku 2010.
A právě k tomuto datu pro Vás Klub českých turistů Krásná Lípa ve
spolupráci s městem Krásná Lípa připravil malou vědomostní soutěž,
týkající se památných míst, památek a stromů, charakteristických pro
Krásnou Lípu a její okolí.
Do čísla 376 (vyjde 27.5.2010) Vám budeme postupně přinášet vždy pět
otázek, na něž máte správně odpovědět. Odpovědi na všech 40 otázek
pošlete NAJEDNOU do 31. května na e-mail: milansudek@seznam.cz.
Kompletní sadu všech čtyřiceti otázek najdete v posledním soutěžním čísle
Vikýře č. 376.
Na vítěze čekají zajímavé ceny, které jim budou předány 5. června u
příležitosti školního srazu 2010.

Sada dalších pěti otázek:
Jak se jmenuje vrch jižně od Doubice?
Jaký letopočet je vytesán na kašně v Krásném Buku?
Kolik skalních hrádků najdeme v okolí Kyjovského údolí?
Kde říčka Křinice opouští naše území?
Který potok se vlévá do Křinice u Turistického mostu?

15. dubna 2010
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
In-line a cyklo jízda
Českým Švýcarskem

Znaková řeč pro
batolata

Krásnolípák
v „PROSTŘENO“

První víkend po Dni Země, přesněji v sobotu
24.dubna, pro vás České Švýcarsko o.p.s., Nobilis
Tilia o.s. a server o in-line bruslení www.ladronka.
cz připravil In-line a cyklo odpoledne v krásném
prostředí Českého Švýcarska. Centrem dění jsou
kvalitní cyklostezky a asfaltové komunikace
v Krásné Lípě a okolí.
Začátek akce je ve 14 hodin na Křinickém náměstí
v Krásné Lípě. Společně se rozjedeme po
Krásnolipsku, začne jedinečná inline a cyklo jízda po
místních kvalitně vyasfaltovaných komunikacích.
Pojedeme z Krásné Lípy do Kyjova a zpět. Bruslaři,
cyklisté, lidé s koloběžkami, maminky na bruslích
s kočárky jsou vítáni. Trasa je dlouhá cca 10 km
a je vhodná pro pokročilé bruslaře, kteří umějí
brzdit a zabrzdit.
Přilba je povinná pro všechny bruslaře i cyklisty!
Chrániče doporučujeme.
K zapůjčení budou koloběžky.
Tempo bude sportovní, nikoliv závodní. Na dobře
vybraných místech se bude čekat. Nikdo se nemusí
bát, že mu skupina ujede. Občerstvení zajištěno.

Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše
nemluvně říci nebo proč pláče?
Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný
a přirozený způsob jak se dorozumět s vaším
dítětem ještě před tím než je schopné mluvit.
V Česku je to novinka, ale ve světě se znakování
s miminky a batolaty používá už přes 20 let.
Znakující miminka tak získávají jedinečnou
možnost se podělit o svůj svět se svými nejbližšími
a rodiče si užívají větší pohody, která zavládne,
když se dozví co jejich ratolest chce bez slziček
a nářku. Vědecké studie prokázaly, že znakování
s miminky metodou Baby Signs - snižuje frustraci
a vytváří důvěru, umožňuje dětem sdílet svůj svět,
upevňuje pouto mezi rodiči a dětmi, odkrývá, jak
jsou děti ve skutečnosti chytré, podporuje pozitivní
emocionální vývoj, posiluje sebedůvěru dětí,
napomáhá dětem v době, kdy se učí mluvit, dává
impuls k intelektuálnímu rozvoji.
Nejbližší seminář pro rodiče se koná v mateřském
centru BERUŠKA – Krásná Lípa ve čtvrtek 29. dubna
od 16:00h. Na seminář je nutné se objednat po
dohodě s Markétou Papouškovou tel.: 603 58 37 33.

V pondělí 19. dubna se těšte na Honzu Eichlera,
který je ředitelem Domu mládeže v Ústí nad Labem.
Je milovníkem knih, turistiky a rád pracuje s dětmi.
Žije sám, je zvyklý si uvařit - naučil se to hlavně na
táborech. Bere život s osobitým humorem a pro své
soupeře připravil dlouhé, ale celkem nenáročné
menu. Jak náročné budou jazýčky pozvaných
hostů? Pobaví jeho společenská hra hosty natolik,
aby získal 25 tisíc korun?

Hvězdicová jízda 2010
Tradiční hvězdicová cyklojízda z obou stran hranice
má letos cíl v Lipové a koná se v sobotu dne
15. května 2010. Program v Lipové začíná ve 13:00
hodin. Nejkratší trasa je přes Brtníky a Velký Šenov,
měří zhruba 18 kilometrů.
Sraz krásnolipských účastníků je v 10:20 hodin pod
lípou na náměstí. Vítáni jsou všichni od šesti do
devadesáti let.

Stavění máje
Poslední dubnový den – pátek 30. dubna bude tradičně patřit stavění máje. I tentokrát
bude stavění máje v režii folklorního souboru
Lužičan a dobrovolných hasičů, stavět se bude na
parkovišti za Domem služeb od 19:00 a s kulturním
programem vystoupí Křiničánek.

Líbačka pod břízou
1. května můžete přijít na dvůr železářství
u Semelků, kde se zrodila další tradice spojená
s májovými aktivitami – líbání pod břízou. Líbat se
bude od 16:00 a v případě nepříznivého počasí se
líbačka přesune do kulturního domu.

Vlastivědná exkurze
Správa NP České Švýcarsko na sobotu 17. dubna
od 10:00 do 16:00 připravilo vycházku do přírody
s výhledy do krajiny, na téma geologie, historie
kraje, botanika a zoologie. Místo srazu je v
Jetřichovicích u lesní správy. Exkurzi vede Václav
Sojka.

Království Tonga
O nezapomenutelném měsíci v malém
tichomořském království se svéráznou kulturou
a pohodovými lidmi, kteří ještě donedávna byli
kanibalové, Vám budou ve středu 28. dubna
od 19:00 v Domečku na Kopečku v Rumburku
vyprávět Marek Winter a Klára Kunovičová.

Seminář pro rodiče - dvouhodinový seminář,
kde se dozvíte vše, co potřebujete vědět, abyste
s Vaším dítětem mohli úspěšně začít znakovat.
Cena semináře: Varianta s kompletní sadou
materiálů (CD s výběrem znaků pro děti, CD
pro rodiče s kompletním videoslovníkem znaků,
4 leporela pro děti, kniha o znakování, magnetický
přehled znaků) – 879,-Kč
Varianta jen se základními materiály (pracovní
sešit a magnetický přehled znaků) – 499,- Kč.
Více na www.mcberuskakl.wz.cz

FOTOSOUTĚŽ: Znáte
opravdu Krásnou Lípu?
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografie nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde se objekt nachází. Kdo do desíti dnů od vydání Vikýře správně
odpoví na otázku, připíše svoji adresu a odpověď
odevzdá v informačním středisku na náměstí, nebo
ji pošle na e-mailovou adresu milansudek@seznam.
cz, bude zařazen do
losování.
Na snímku z minulého čísla byl zelený
dům 1137/6, ve kterém se již vystřídalo
hodně nájemníků.
Na předvolebním
klání Václava Moravce ve Zlíně 31. března vyhlásil zástupce
VV Martin Vacek
předvolební
slib,
že budou prosazovat budování tzv.
startovacích bytů.
Krásná Lípa takovýto bytový dům již
13 let má. V letech
1996-2006 vybudovalo město celkem
4 bytové domy se

T-Klub program na
duben
úklid kolem T-Klubu
malování obrázků na zdi
23.4. turnaj ve streetballu
24.4. Den Země

121 byty a dvěma nebytovými prostory v pořizovací hodnotě cca 90 milionů korun.
Cenu - upomínkové předměty – získávají: Jitka Teplá, Ivana Fraňková a Světlana Heeneová.
Víte, kde odkud pochází tato fotomontáž na níž je
snímek současný a stará pohlednice?
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Odlehčovací služby Vám mohou odlehčit
P
Péče
o člověka
sse sníženou soběstačností je
b
vvelice náročná.
Mnohdy vyžaM
duje celodenní
d
pracovní nasap
zzení pečujícího,
kkteré může vést
ažž k jjeho
h ffyzickému
i ké a psychickému
hi ké vyčerpání. Každý pečovatel by měl věnovat čas také sobě, svým
potřebám a koníčkům, měl by mít čas vyřídit si bez
zbytečného stresu nákupy, jednání na úřadech
apod.
Odlehčovací služby jsou sociální služby, které:
• si kladou za cíl dlouhodobě udržet člověka,
který má sníženou soběstačnost z důvodu
věku,
chronického
onemocnění
nebo
zdravotního postižení v jeho přirozeném
prostředí domova i v době, kdy jeho pečující

(příbuzní, přátelé) nemohou z jakéhokoliv
důvodu svou péči vykonávat (vyřizování na
úřadech a v dalších institucích, volnočasové a
odpočinkové aktivity apod.).
• se snaží předcházet psychickému a fyzickému
vyčerpání sil pečujících osob.
Službu si lze sjednat pravidelně nebo ji využívat
pouze nárazově v případě aktuální potřeby.
Odlehčovací služby poskytujeme po celém Šluknovském výběžku od listopadu 2009.
Cena za poskytovanou službu je 60 Kč/hod.
V případě zájmu kontaktujte: Ranáta Kučerová
tel. 777 291 359, nebo na e-mail: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz.
Odlehčovací služba dle zákona 108/2006 Sb.
O sociálních službách:
(1) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní
nebo pobytové služby poskytované osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,

Respektovat a být
respektován
Kostka Krásná Lípa zve na další seminář
„Respektovat a být respektován“, který se uskuteční
ve dnech 18. – 21. května v Domě Českého
Švýcarska v Krásné Lípě.
Respektovat a být respektován je kurz, který se
věnuje komunikaci a výchově dětí. Kurz je určen
všem, kteří se snaží o partnerský, respektující
přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími
dospělými lidmi. Nabízí postupy a dovednosti
okamžitě využitelné v praxi i pohled na širší
souvislosti mocenského a respektujícího pojetí
mezilidských vztahů a výchovy. Nabízí
komunikační dovednosti pro zvládání běžných
i náročných životních situací, jejichž přirozeným
důsledkem je udržení vlivu i dobrých vztahů
a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty
a kompetentnosti.
Kurz vedou manželé Tatjana a Pavel Kopřivovi
z Kroměříže, psychologové a rodiče pěti dětí, lektoři
kurzů o výchově, vzdělávání a vztazích mezi lidmi,
spoluautoři knihy Respektovat a být respektován,
která se během čtyř let od svého vydání stala
jednou z nejžádanějších knih o výchově dětí.
Přihlášky jsou k dispozici v Komunitním centru
nebo na webových stránkách http://kostka.
krasnalipa.cz.

Jarní úklid
Jaro už je cítit ve vzduchu… těšíme se na sluníčko
… první jarní květy … zahrádka … výlety do probouzející se přírody… a také nás čeká velký jarní
úklid domácnosti … s prvními slunečními paprsky si všímáme šmouh na oknech … zaprášených
polic …
Aby se jarní úklid nestal vaší noční můrou, zajistěte si včas úklid domácnosti. Ušetříte si čas, nervy
a vaše okna se budou lesknout za pár korun.
Informace a objednávky na praní, žehlení, opravy
prádla, úklidy běžné i generální přijímá Růžičková
Marcela v Komunitním centru v Krásné Lípě.

o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující
fyzické osobě nezbytný odpočinek.
(2)Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní
činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové
služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
(Volfová Hana)

Kostka Krásná Lípa, pĜíspČvková organizace

pƎijmezamĢstnancenapozici
pracovníkvsociálníchslužbách
asistentodlehēovacíslužby
vprojektu„FlexibilnĢproodlehēovacíslužby“
ProjektFlexibilnĢproodlehēovacíslužbynabízípracovníuplatnĢnírodiēƽmpeēujícímodĢtido15let.

UchazeēpodápísemnoupƎihlášku,kterábudeobsahovat:
ͲjménoapƎíjmeníuchazeēe
Ͳdatumamístonarození
Ͳkrátkýpopis,proēsenavolnémístohlásí,
ͲkontakteͲmail,telefon
Ͳstrukturovanýživotopis

PƎipohovoruuchazeēpƎedloží
ͲkopiidokladuovzdĢlání
ͲvýpiszrejstƎíkutrestƽ

Nabízíme:flexibilnípracovnídobu,pracovnísmlouvunadobuurēitou,max.0,5,úvazektj.20hod./týdnĢ,
asistencevdomácnostechvcelémregionuŠluknovskéhovýbĢžku,podporupƎizajištĢníhlídánídĢtí
Požadavky:ukonēenéúplnéstƎedoškolskévzdĢlání,znalostprácevprostƎedíMSOffice,pozitivnívztah
kosobámsezdravotnímpostiženímakseniorƽm,samostatnost,spolehlivostazodpovĢdnost,dobré
komunikativníschopnosti,ēistývýpiszrejstƎíkutrestƽ(dokladovatupohovoru),vzdĢláníodpovídajícízákonu
108/2006Sb.osociálníchslužbách,zkušenostizoboruvýhodou


Uchazeþ podá písemnou pĜihlášku do 20. 4. 2010 na adresu: Kostka Krásná Lípa, p. o.,
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa. Bližší informace lze získat na adrese
kostka@krasnalipa.cz


CEDR – komunitní centrum, obĆanské sdružení,
hledá pro projekt azylového domu v Rumburku vhodného uchazeþe/uchazeþku na pozici:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / VRÁTNÝ
Zájemci o nabízenou pozici zašlou pĜihlášku obsahující: strukturovaný životopis, motivaþní
dopis (uvećte dĤvody, proþ se hlásíte na toto místo) do 28.4.2010 na e-mailovou adresu
rebicek@os-cedr.cz, nebo na adresu sdružení CEDR – komunitní centrum o.s., KĜižíkova
918/32, 407 46 Krásná Lípa, þi ji mohou osobnČ doruþit do komunitního centra v Krásné
LípČ (Krásná Lípa Masarykova 1094/4, 1. patro, DĤm služeb)

15. dubna 2010
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V Čechách koleda s pomlázkou, v Německu hledání hnízd
V rámci mezinárodního projektu „Přátelství
bez
hranic“,
který je realizován z programu Cíl 3/Ziel
3 za finanční
podpory Evropské unie jsme
v době předvelikonočních příprav v měsíci
březnu vyrazili za našimi kamarády do školy
v Žitavě.
Opět se ho zúčastnili vybraní žáci 7. třídy a 8.
tříd ZŠ a MŠ Krásná Lípa, kteří se učí německý
jazyk, a žáci 7. ročníku z Německa z Mittelschule am Burgteich Zittau, kteří se učí česky
a polsky.
Cílem setkání bylo předat si informace

o
Velikonocích
u
nás
v Čechách a v Německu. Dívky
společně zdobily velikonoční
kraslice, chlapci se učili plést pomlázku a připravovali sladkosti
do košíčků „hnízd“. Protože
v Německu neprobíhá koleda s pomlázkou jako u nás,
předvedli hodování naši kluci
i s koledou. Němečtí kamarádi
nám zase ukázali, že u nich děti
hledají „hnízda“ se sladkostmi, která byla poschovávaná
v přírodě. Po jejich nalezení si
všichni společně pochutnali na
sladkostech.
(Mgr. Irena Bergerová)

Týden žili zdravě
Od úterý 6.4. do pátku 9. 4. se v naší základní škole
uskutečnil projektový týden, který byl tentokrát na
téma: Týden pro zdravý život. Do školy byli pozváni
zajímaví lidé s ještě zajímavějšími přednáškami.
Školu navštívila policie, která přednášela o právní
odpovědnosti a problematice drog, hasiči pro
změnu děti poučili o požáru, kam volat, či jak
se v danou chvíli zachovat. Kynolog zase děti
zasvětil do tajů promítání, pracovníci organizace
ACET hovořili o problematice spojené s nemocí
AIDS, Teen challenge o drogová prevence, školu
navštívila i zubní dentistka. Chlapci z druhého
stupně byli obohaceni o znalosti z oblasti urologie
a dívky z oblasti gynekologie. Děti se učily, jak
zvládat první pomoc, či jak vyrobit krém. Deváté
ročníky navštívily léčebnu pro dlouhodobě
nemocné pacienty.
A ani v letošním roce nechyběl řecko – římský
zápas a cvičení s policií v tělocvičně. Divadelní
představení bylo naplánované na pátek, jako závěr
tohoto týdne. V průběhu celého týdne pokračoval
projekt Děti dětem.
Vedení Základní a Mateřské školy děkuje všem,
kteří se na uskutečnění tohoto týdne podíleli,
hlavně těm, kteří přijali pozvání pí uč. Jindry
Kindermannové a věnovali dětem čas k předávání
nových poznatků a zkušeností.
(m.alf)

Jaro v přírodě i ve „Sluníčku“
Dne 25. března jsme v naší školce Sluníčko
přivítali – nám již dobře známou a milou
návštěvu z TZ Buk. A protože dlouhé zimě už
konečně odzvonilo a nastalo krásnější období
v roce – jaro – připravila si pro nás besedu
zaměřenou na probouzející se přírodu.
Atmosféru navodila hrou „Tichá pošta“, ale ne
klasicky šeptem, nýbrž dotekovou kresbou
na záda. Potom děti „lovily“ z namalovaného
rybníka obrázky hmyzu, zvířat a prvních
jarních květin a společně vše pojmenovávaly
a popisovaly. Děti si připomněly
důležitost vody nejen pro život
člověka a živočichů, ale také pro
život rostlin. Názorným pokusem,
že pijí také kytičky, paní Pešková
děti přesvědčila, když namočila
stonky bílých květů chryzantém
do obarvené vody a kvítka se
proměňovala v červená a modrá.
Největším zážitkem a zábavou pro
všechny byla smyslová hra „Na
krtka“. Úkolem krtka – dítěte – bylo
najít (pouze hmatem a sluchem)
směr cestičky složené z novin, na
jejímž konci byl pamlsek v podobě
různých druhů ovoce, který museli
„naši malí krtci“ podle chuti také
poznat. Po této hře děti ukázaly

své vědomosti z oblasti matematiky, když
přiřazovaly obrázky zvířat podle počtu nohou
k příslušným číslicím. Na závěr si všichni
obkreslili a vybarvili černobílý stín tulipánu a
přivolali sluníčko až do školky. Jak? „Berušky“
a „Sovičky“ položily svá malá tělíčka na zem
a utvořily kruh, pomyslné paprsky dotvořily
vzpažením ručiček.
Dopoledne se nám všem moc líbilo, děti byly
nadšené, a tak se těšíme na další setkání.
(Děti a učitelky ze Sluníčka)

A jak se týden líbil dětem?
Divadlo:

Divadlo se mi moc, moc líbilo, protože jsem se tam naučil, že když se s někým na internetu seznámím,
s kamarádem, nebo kamarádkou, tak je dobré o tom říci rodičům. – T. Rýsler 3.B

Řecko - římský zápas:

Hodně jsme se prali. Byl tam dobrý trenér – mohli jsme se s ním poprat. – F. Skokan 3.B
Myslím, že to bylo nej, nej, nej, protože jsme se tam mohli vyřádit. A když jsem se tam tak vyřádil, tak
se nemusím bít ve škole a na rok mi to stačí. – T. Alfery 3.B

Hasiči:

V úterý jsme šli do počítačové učebny. Tam nám páni hasiči vyprávěli, jak se máme zachovat, když v
domě vypukne požár. Jaké škody už zavinily děti, jak máme pomoci lidem, když jsou popálení, nebo
když hoříme my. – F. Salov 4.B

Rehabilitační cvičení:

V týdnu pro zdravý život jsme měli rehab. cvičení. Na začátku jsme hráli dostihy a běželi jako o život.
Pak jsme si lehli na karimatky a i ti největší zlobivci si ulehli a ani se nehnuli. Bylo to krásné a hodně
jsme si tam odpočinuli. Doporučuji. – D. Caklová 3.B
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Pronájem objektu
Továrna
Město Krásná Lípa a Relax Krásná Lípa, p.o. vyhlašují záměr pronajmout objekt příp.
nebytové prostory objektu Pražská 506/6, Krásná Lípa.
Podsklepený, třípodlažní objekt Továrna se nachází v těsné blízkosti krásnolipského náměstí,
je po celkové rekonstrukci (předáno do užívání 07/2007).

Podmínky
P
d í k pronájmu:
áj
- přednostně bude pronajímána nemovitost jako celek je možné pronajmout i dílčí tři
provozní jednotky (nebytové prostory), tj.:
1. klub a prostor tzv. galerie – přízemí (cca. 200 m²)
2. fitness (posilovna, spinning, solárium, sauna, masáže) – 1. NP a část 2. NP (cca. 370 m²)
3. ubytování (23 lůžek + 4 přistýlky) – část 2. NP a 3. NP (cca. 320 m²)
- nájem je možný od 1. 7. 2010
- objekt je pronajímán vč. stávajícího kompletního vybavení všech provozů
- nájemní smlouva na 18 měsíců, pak na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce
Další smluvní podmínky:
- zachování rozsahu služeb (s výjimkou galerie)
- výše ročního nájemného (placeného dopředu měsíčně) je předmětem nabídky uchazeče
- nájemce složí kauci na nájemné ve výši čtyřnásobku navrženého měsíčního nájemného
- nájemce složí kauci na vybavení a škody min. ve výši 20 tis. Kč za provozní jednotku,
tzn. min. 60 tis. Kč za objekt
- zachování nekuřáckého prostředí
- nájemce musí akceptovat závazky vyplývající z rezervací ubytování přijatých ke dni
předání objektu stávajícím provozovatelem (vč. smluvených cen jako cen maximálních)
- zájemce může předložit návrh na nové využití prostor stávající galerie v přízemí objektu
- v případě pronájmu nemovitosti jako celku je možné jeden z provozů podnajmout,
ovšem za obdobných podmínek jako je pronajímán pronajímatelem

Provoz sezónních
informačních středisek
byl zahájen
Počínaje velikonočním víkendem Správa Národního parku České Švýcarsko zahájila provoz sezónních informačních středisek. Sezónní provoz je
spuštěn v informačních střediscích Saula, Jetřichovice a Srbská Kamenice. Informační středisko v Srbské Kamenici poslouží návštěvníkům před hlavní
sezónou nejprve o víkendech a svátcích, plný provoz zde bude spuštěn od června. Střediska Saula
a Jetřichovice poskytují služby v průběhu celého
týdne již nyní.
Přírodu Národního parku České Švýcarsko podle
odhadů navštíví každoročně zhruba půl milionu
návštěvníků, kterým je k dispozici zřejmě nejhustší
síť kvalitních informačních a návštěvnických středisek v Ústeckém kraji. Jen v bezprostředním okolí
národního parku, tedy na území devíti obcí, na jejichž katastru národní park leží, se nachází celkem
osm informačních středisek, z nichž je v současné
době šest provozováno za úplné či dílčí podpory
správy národního parku.
(Tomáš Salov)

Počasí jim nedovolilo
hrát
Kvůli špatnému počasí byl odložen první fotbalový
zápas Krásná Lípa - Vilémov „B“. Zápas se odehraje
v náhradním termínu. Na další zápas se pojede do
Jiříkova v neděli 18.4. 2010, výkop bude v 9.00 hod.
(m.alf)

Další informace:
- na nádvoří je parkovací plocha cca 15 míst, objekt disponuje sklepními skladovacími
prostory
- náklady na elektřinu, plyn a vodu cca 40 tis. Kč měsíčně
- provozy jsou funkčně oddělené, k objektu patří terasa v jižní části objektu
Zájemce předloží nabídku v uzavřené obálce (označené TOVÁRNA – PRONÁJEM –
NEOTVÍRAT) v termínu do 14. 5. 2010 do podatelny MěÚ Krásná Lípa. Nabídka bude
obsahovat:
- návrh výše měsíčního nájemného (za celý objekt, popř. za jednotlivé provozy)
- návrh výše kauce na vybavení
- předpokládaný rozsah služeb v jednotlivých provozech vč. minimálních otevíracích dob
(možno i dvousezónní varianty)
- záměr na využití stávajících prostor galerie
- záměr žadatele s vložením investic či dovybavení
Případné další informace k pronájmu poskytne Jan Kolář, ředitel Relax Krásná Lípa, p. o.,
telefon: 777 938 828, 412 354 830, e-mail kolar@krasnalipa.cz.

Termíny domácích zápasů
fotbalistů Varnsdorfu v
České fotbalové lize na
jaře 2010
NE 18.04. 17:00 SK SLOVAN - Viktoria Plzeň B
ST 21.04. 17:00 SK SLOVAN - Ovčáry
NE 02.05. 17:00 SK SLOVAN - Slavia Praha B
SO 15.05. 10:15 SK SLOVAN - Písek
SO 29.05. 10:15 SK SLOVAN - Sezimovo Ústí
NE 13.06. 10:15 SK SLOVAN - Loko Vltavín
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