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Imobilní obyvatelé Krásné Lípy
se doãkají nov˘ch bytÛ
O dal‰ích dvacet osm bytÛ se rozroste bytov˘ fond Krásné Lípy. Tentokrát pÛjde o malometráÏní chránûné byty, s jejichÏ v˘stavbou mûsto zaãalo v pondûlí 17. 5. 2004. Na zahajovací
práce se pﬁijel podívat i námûstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna. „V loÀském roce
jsme zpracovali projekt a poÏádali o dotaci v rámci Programu podporovan˘ch bytÛ. Koncem leto‰ního dubna nám ministerstvo pro místní rozvoj dotaci na stavbu dal‰ího domu ve v˘‰i dvaadvaceti milionÛ ãtyﬁ set tisíc korun schválilo,“ ﬁekl starosta Zbynûk Linhart. Dodal, Ïe byty v domû,
kter˘ vyroste v prostoru b˘valého bikrosového hﬁi‰tû, budou urãeny imobilním a star‰ím obyvatelÛm mûsta a první nájemníci by se do nového domu mohli stûhovat jiÏ za dva roky.
Podle starosty Linharta je potﬁebnost takového zaﬁízení ve mûstû vzhledem ke sloÏení obyvatelstva velmi opodstatnûná. „Krásná Lípa je typické pﬁíhraniãní mûsto, ve kterém navíc Ïije velk˘
poãet star‰ích lidí, témûﬁ sedm set lidí je ve vûku nad 70 let a více neÏ sto dvacet lidí se sníÏenou
schopností pohybu,“ vysvûtlil opodstatnûnost stavby. Státní dotace pokryje témûﬁ devadesát
procent nákladÛ na stavbu domu. Samotné mûsto do v˘stavby domu s dvaceti osmi bytov˘mi
jednotkami vloÏí pouhé tﬁi miliony korun. V Krásné Lípû se v letech 1997 aÏ 2001 postavilo ve
tﬁech nov˘ch domech tﬁiadevadesát bytÛ.
·árka Pe‰ková

Nezamûstnanost v Krásné Lípû
V Krásné Lípû do‰lo v minulém mûsíci, po
dlouhém období rÛstu, koneãnû k mírnému poklesu nezamûstnanosti. V bﬁeznu byla míra nezamûstnanosti 23,05 %, k 30. 4. 2004 poklesla na
21,6 %. Bez práce je ve mûstû v souãasné
dobû 372 obãanÛ, z toho 229 muÏÛ. Ekono-

micky aktivních je obyvatel 1722 . Krásná Lípa
má v souãasnosti 3636 trvale bydlících obyvatel. Pozitivní vliv na tento v˘voj má pﬁedev‰ím
nástup sezónních prací, kdy jen mûsto zamûstnává prostﬁednictvím veﬁejnû prospû‰n˘ch
prací témûﬁ 50 obãanÛ.
Jan Koláﬁ

Osadní v˘bor ve Vlãí Hoﬁe a Zahradách
Na základû podnûtu obyvatel Vlãí Hory
a Zahrad projednala rada mûsta 13. 5. 2004
návrh na zﬁízení osadního v˘boru pro jmenované ãásti mûsta. O návrhu budou na
ãervnovém jednání rozhodovat krásnolip‰tí
zastupitelé. JestliÏe ho schválí, bude moÏné
uspoﬁádat volby do osadního v˘boru pro
Vlãí Horu a Zahrady.
Za zﬁízením osadního v˘boru stojí podle
jednoho z iniciátorÛ návrhu spontánní ná-

pad, kter˘ zaznûl pﬁi jednání nûkolika desítek Vlãíhorsk˘ch o osudu kaple ve Vlãí Hoﬁe.
Lidi na okraji mûsta podle nûj trápí, Ïe „vût‰ina penûz jde do centra a okrajové ãásti
jsou opomíjeny.“ Od zﬁízení osadního v˘boru si obyvatelé Vlãí Hory slibují zlep‰ení
komunikace s radnicí a prosazení nûkter˘ch
poÏadavkÛ, jako je napﬁ. vyﬁe‰ení problémÛ
s pitnou vodou nebo rozbit˘mi silnicemi.
(mrk)

Jubilejní
hvûzdicová jízda

grafií Krásné Lípy bylo pro náv‰tûvníky pﬁipraveno vystoupení folklorního souboru Dykyta a Big-bandu Pavla Zelenky. Smyslem
Hvûzdicové jízdy je setkání ãesk˘ch a nûmeck˘ch obãanÛ i komunálních politikÛ ze
tﬁí desítek obcí z ãesko-saského pohraniãí.
Akci ve spolupráci s hostitelsk˘m mûstem
poﬁádá Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj ·luknovska z Lipové a Spolek na rozvoj
regionu Horní Mandava/prameny Sprévy
z Eibau. Dal‰ím cílem Hvûzdicové jízdy bude
v roce 2005 Jiﬁíkov.
(mrk)

V sobotu 15. 5. 2004 se uskuteãnil pát˘
roãník sportovní a spoleãenské akce Hvûzdicová jízda s cílem v Krásné Lípû. De‰Èové
pﬁeháÀky neodradily 350 náv‰tûvníkÛ a ãesk˘ch a nûmeck˘ch cyklistÛ od vyjíÏìky s cílem na Kﬁinickém námûstí, kde na nû ãekal
bohat˘ doprovodn˘ kulturní program.
Kromû soutûÏí a v˘stavy historick˘ch foto-

Jsou tu s námi od nepamûti. B˘valy
souãástí starodávn˘ch rituálÛ a náboÏensk˘ch obﬁadÛ. Pak se staly zboÏím
a ztratily pÛvodní v˘znam. Od té doby
sly‰íme opakovanû o ‰kodlivosti drog.
Prevenci neponechávají náhodû ani
v krásnolipské základní ‰kole. Po loÀské
zku‰enosti s tématicky zamûﬁen˘m T˘dnem proti drogám a kouﬁení museli uãitelé slevit. Je tûÏké nabádat nûkoho
k nekouﬁení, kdyÏ si tatínek s maminkou
neodpustí jednu kouﬁovou ani pﬁed ‰kolou povinnou ratolestí.
Letos neponechali nic náhodû. Po pÛlroãní pﬁípravû se do T˘dne proti drogám
zapojili v‰ichni ‰koláci, od prvÀáãkÛ aÏ
po deváÈáky. Dûti kreslily, psaly literární
práce, cviãily s policisty, uãily se dávat
první pomoc, povídaly si s gynekoloÏkou,
lidmi HIV pozitivními i abstinujícími, kteﬁí
se pokou‰ejí dostat z dosahu drog. ·koláci mûly bûhem T˘dne proti drogám zjistit, jak dÛleÏité je ﬁíct hned na zaãátku lákavého experimentu – NE!
Na závûr ti nejstar‰í anonymnû vyplnili
dotazník „Jak jsme na tom?“. Uãitele zajímalo, jestli se uÏ dûti setkaly s drogami
a jak by na takové setkání reagovaly.
V˘sledek byl zaráÏející. JestliÏe ‰esÈáci
pﬁiznávají, Ïe uÏ vyzkou‰ely kouﬁení, ale
dosud se nesetkaly s nelegální drogou,
deváÈáci vûdí své. Osmdesát procent
z nich odpovûdûlo, Ïe se uÏ s nelegální
drogou setkalo. V Krásné Lípû se podle
nich dá „sehnat kdekoli cokoli“.
Namítnete, Ïe blufují a dûlají se zajímav˘mi. I to je moÏné. Ale neutû‰ujte se
zbyteãnû. I protidrogoví specialisté z ﬁad
policie vám potvrdí: „Pokud nûkdo
chce, má moÏnost sehnat to, co potﬁebuje. Na ·luknovsku se tím myslí zvlá‰tû
marihuana a pervitin.“ V krásnolipské
‰kole se nevzdávají a tématicky zamûﬁen˘ T˘den proti drogám budou opakovat i v pﬁí‰tím roce. JiÏ teì mají v plánu,
Ïe zapojí také rodiãe.
Klára Mr‰tíková

Tûlocvik s krásnolipsk˘mi policisty
Foto: ·árka Pe‰ková
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Upozornûní
Dal‰í svoz separovaného odpadu probûhne v pondûlí 31. 5. 2004 ve Vlãí Hoﬁe
a v Zahradách a ve ãtvrtek 3. 6. 2004
v Krásné Lípû.

S posledním
snûhem
Hlá‰ení bylo strohé - v noãních hodinách
dne 1. 3. 2004 se hlídce obvodního oddûlení Policie âR v Krásné Lípû podaﬁilo zadrÏet pachatele vloupání do rekreaãního objektu. Pachatele ãinu by se v‰ak nepodaﬁilo
dopadnout, neb˘t ãerstvû napadlé snûhové pokr˘vky.
Kolem jedné hodiny noãní byl v ulici Frindova kontrolován jistá osoba z Varnsdorfu,
která tlaãila moped zn. PGO bez SPZ. Po
provedené kontrole hlídka pokraãovala
zpût po stopû mopedu, která ji pﬁivedla aÏ
k rekreaãnímu objektu vedle hlavní silnice
spojující Krásnou Lípu s Rybni‰tûm. Pachatel
za sebou nechal rozbité okno, vypáãená
vrata a ohnuté pletivo plotu. Následnû byl
v 1.15 hod zadrÏen a poté pﬁedán do policejní cely v Rumburku. Po sdûlení obvinûní
byl vzat do vazby vzhledem k tomu, Ïe se
jednalo o jeho první delikt. Za zmínku stojí,
Ïe pachatel i pﬁi dopadení svÛj ãin zapíral
tvrzením, Ïe motocykl vymûnil za své jízdní
pánské kolo a ãástku 500,- Kã. Kolo bylo
rovnûÏ nalezeno u napadeného rekreaãního objektu.
mjr. Franti‰ek ·vejda,
vedoucí oddûlení PâR Krásná Lípa

Ministerstvo
kultury
pamatovalo na
Krásn˘ Buk
Dotace z Ministerstva kultury âR pﬁijdou
v roce 2004 i na Krásnolipsko. Z Programu
podpory záchrann˘ch archeologick˘ch
v˘zkumÛ bylo ãástkou 200 000 Kã podpoﬁeno pokraãování prÛzkumu a konzervování zﬁíceniny hradu Krásn˘ Buk. Záchranné
práce na zﬁíceninû hradu probíhají od roku
2002 pod vedením archeologa Franti‰ka
Gabriela z Národního památkového
ústavu, územní odborné pracovi‰tû Ústí
nad Labem za podpory státního podniku
Lesy âR, lesní správy Rumburk. Cílem záchrann˘ch prací je kromû archeologického prÛzkumu odkrytí dochovaného pozÛstatku mohutné hradní vûÏe (tzv.
bergfrit) ze 2. poloviny 13. století a její zakonzervování.
(mrk)
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V Krásné Lípû budou platit
nové vyhlá‰ky
Zastupitelstvo mûsta na svém zasedání 22.
4. 2004 zru‰ilo obecnou závaÏnou vyhlá‰ku
ã. 4/2002 s úãinností k 1. 6. 2004 a s úãinností
od 1. 6. 2004 schválilo obecnû závazné vyhlá‰ky - O místním poplatku ze psÛ, O místním poplatku za lázeÀsk˘ nebo rekreaãní
pobyt, O místním poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství, O místním poplatku ze
vstupného, O místním poplatku z ubytovací
kapacity a O místním poplatku za provozovan˘ v˘herní hrací automat. Úplné znûní vyhlá‰ek najdete na webov˘ch stránkách
mûsta www.krasnalipa.cz (odkaz Aktuality)
nebo na informaãním panelu v budovû
mûstského úﬁadu.
K problematice nov˘ch vyhlá‰ek se je‰tû
vrátíme. Nyní jen v krátkosti zmíníme zásadní
zmûny oproti pÛvodní vyhlá‰ce. První z nich
se t˘ká nového vymezení poplatníka místního poplatku ze psÛ, jímÏ jiÏ není vlastník
psa, ale drÏitel psa. Poplatníkem je drÏitel

psa, kter˘ má v obci trval˘ pobyt nebo sídlo.
U poplatkÛ ze psÛ byl nav˘‰en poplatek
u právnick˘ch osob na v˘‰i poplatku jedince, kter˘ má trval˘ pobyt v nájemním
bytû.
U poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství se roz‰iﬁují zvlá‰tní zpÛsoby uÏívání tohoto
prostranství, napﬁ. provádûní v˘kopov˘ch
prací, umístûní doãasn˘ch staveb a dal‰í.
Souãasnû zde do‰lo k roz‰íﬁení v˘ãtu sazeb.
Vyhlá‰ka o poplatku ze vstupného obsahuje definici pojmu vstupné a u poplatkÛ za
lázeÀsk˘ a rekreaãní pobyt a z ubytovací
kapacity stanoví ubytovateli povinnost vést
evidenãní knihu ubytovan˘ch.
Místní poplatek za provozovan˘ v˘herní
automat zÛstává beze zmûny. Pﬁi nedodrÏení vyhlá‰ek je moÏné zv˘‰it sankce za vãas
nezaplacené poplatky aÏ na trojnásobek.
ProdlouÏena byla lhÛta k domûﬁení místního
poplatku, a to na deset let.
(mrk)

Mezinárodní folklorní festival
Tol‰tejnského panství
Od pátku do nedûle 11.–13. ãervna bude
v Krásné Lípû a okolních mûstech probíhat
druh˘ roãník Mezinárodního folklorního festivalu Tol‰tejnského panství. Festival bude zahájen v pátek 11. 6. 2004 v 19.00 hod v kulturním domû v Krásné Lípû poﬁadem v
rámci programu âeská hudba 2004 „UâITEL
A ÎÁK“. Ve varnsdorfském mûstském divadle se pﬁedstaví chorvatsk˘ folklorní a divadelní soubor z Ivanova Sela.
V sobotu 12. 6. 2004 od 9.30 hod budou
na pódiu na Kﬁinickém námûstí v Krásné
Lípû v poﬁadu Dûti a hudba vystupovat
ãeské i chorvatské folklorní sobory a finalisté
dûtské pûvecké soutûÏe „Zpûváãek“. Od
13.30 hod pÛjde krojovan˘ prÛvod Krásnou
Lípou na námûstí, kde budou pﬁivítáni
vzácní hosté a zahájen hlavní program festivalu. Souãástí hlavního programu je i vyhodnocení soutûÏe O bábovku jarmarku. V
15.00 hod se uskuteãní vystoupení pro obyvatele místního domova dÛchodcÛ. Od
19.00 hod se ve volné zábavû pﬁedvedou
souborové muziky i taneãníci na zahradû

areálu restaurace U Kuruce. Bûhem celého
sobotního dne bude souãasnû v prostoru
námûstí probíhat tradiãní krásnolipsk˘ staroãesk˘ jarmark. Festival zavítá i do okolních
obcí. Moravskému folkloru bude patﬁit LuÏické námûstí v Rumburku a hanácko-ãuháckému folkloru obec Doubice.
V nedûli se s festivalem rozlouãíme ve
14.00 hod v kulturním domû vystoupením
místního dûtského folklorního souboru a na
závûr k tanci a poslechu zahraje dechová
hudba.
Leto‰ní roãník festivalu je poﬁádán pod zá‰titou hejtmana Ústeckého kraje Jiﬁího ·ulce
a patrony festivalu jsou Vladimír La‰tÛvka,
poslanec Poslanecké snûmovny Parlamentu âR a Josef Zoser, senátor Senátu Parlamentu âR. Akci poﬁádá folklorní soubor
LuÏiãan ve spolupráci s mûstem Krásná
Lípa, Svazkem obcí Tol‰tejn a Folklorním
sdruÏením âR. Festival finanãnû podpoﬁila
Evropská unie, Ústeck˘ kraj, Ministerstvo kultury âR, nadaãní fond Most nadûje, Komerãní banka a dal‰í.
(vik)

Dal‰í ocenûní pro knihu
Národní park âeské ·v˘carsko
Na zaãátku kvûtna 2004 probíhal na
V˘stavi‰ti v Praze 10. Mezinárodní kniÏní
veletrh Svût knihy Praha. Fotografická
publikace autorÛ Václava Sojky a
ZdeÀka Patzelta Národní park âeské
·v˘carsko, kterou vydala obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko, zís-

kala dal‰í ocenûní, a to v soutûÏi Fotografická publikace roku 2004 v kategorii Místopisná, turistická publikace. Zmínûná publikace v tomto roce obdrÏela
jiÏ ocenûní v soutûÏi Nejkrásnûj‰í ãeské
knihy roku 2003.
(vik)
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USNESENÍ

z 35. zasedání rady mûsta
Krásná Lípa konaného dne
13. kvûtna 2004
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Investiãní akce
Usnesení RM ã. 35 - 01
RM se seznámila na místû s realizací akcí organizací:
1) Z· Krásná Lípa, okres Dûãín – rekonstrukce
v˘tvarné dílny vãetnû zázemí a souvisejících
sítí v suterénu Základní ‰koly
2) O.p.s. âeské ·v˘carsko – rekonstrukce suterénu radnice
3) O.p.s. âeské ·v˘carsko – zﬁízení galerie
âeského ·v˘carska
4) Dûtsk˘ domov Krásná Lípa – rekonstrukce
objektu
2. Kontrola plnûní usnesení a úkolÛ RM
Usnesení RM ã. 35 - 02
RM bere na vûdomí kontrolu pnûní usnesení
RM dle pﬁedloÏeného návrhu.
II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 35 - 03
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 951/2
o v˘mûﬁe 421 m2 a p.p.ã. 951/3 o v˘mûﬁe 334
m 2, v‰e k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem zﬁízení zahrady Alfredu Schwarzovi, bytem Krásná Lípa,
Hely 26 za cenu 30,- Kã/m 2. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.
2. Odkoupení pozemku
Usnesení RM ã. 35 - 04
RM doporuãuje ZM schválit odkoupení ãásti
p.p.ã. 950/1 a ãásti p.p.ã. 948/4, v‰e k.ú.
Krásn˘ Buk zasahující do místní komunikace
od Alfreda Schwarze, bytem Krásná Lípa,
Hely 26 za cenu 30,- Kã/m2. Kupující uhradí vyhotovení geometrického plánu a vklad do
katastru nemovitostí.
3. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 35 - 05
RM schvaluje pronájem ãásti p.p.ã. 258/1
o v˘mûﬁe 900 m 2 a ãásti p.p.ã. 258/2 o v˘mûﬁe 120 m2, v‰e k.ú. Krásná Lípa za úãelem
zﬁízení zahrady Tomá‰i Hejdukovi, bytem
Krásná Lípa, Bendlova 9 za podmínky, Ïe na
pozemcích nebudou povolovány Ïádné
stavby, podstatné úpravy terénu a zpevnûné
plochy a vysazovány dﬁeviny.
4. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 35 - 06
RM schvaluje od 1.6. 2004 pronájem garáÏe
v objektu Masarykova 555/45, Krásná Lípa Stanislavû Jadrníãkové bytem Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa. Mûsíãní nájemné ãiní
984,- Kã.

5. Pﬁíspûvek KâT Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 35 - 07

Pﬁíloha

RM schvaluje pﬁíspûvek Klubu âesk˘ch turistÛ
Krásná Lípa ve v˘‰i 3.300,- Kã, na Lesy âR
schválenou proﬁezávku vrcholov˘ch partií
stromÛ v okolí rozhledny Vlãí Hora.
6. Îádost o souhlas s legalizací studny na
p.p.ã. 672, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM ã. 35 - 08
RM projednala Ïádost doc. MUDr. Ludmily Vyhnánkové, CSc., bytem JeÏovská 11/116,
Praha o souhlas s legalizací studny na p.p.ã.
672, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy a na doporuãení
KVÎP s legalizací studny nesouhlasí. Pozemek
je schválen Ïadatelce k prodeji usnesením ZM
ã. 09-25/2004.
7. Návrh na uÏívání cesty p.p.ã. 1568, k.ú. Vlãí
Hora
Usnesení RM ã. 35 - 09
RM projednala návrh manÏelÛ Mileny a Jiﬁího
Novotn˘ch, bytem Dlouh˘ DÛl 17, Krásná Lípa
na uÏívání komunikace na p.p.ã. 1568, k.ú.
Vlãí Hora a schvaluje úpravu cesty tak, aby
nezasahovala na pozemek p.p.ã. 1568, k.ú.
Vlãí Hora.
III. RÒZNÉ
1. Smlouva se SFÎP âR
Usnesení RM ã. 35 - 10
RM schvaluje Smlouvu ã. 15690332 o poskytnutí finanãních prostﬁedkÛ ze Státního fondu
Ïivotního prostﬁedí âeské republiky v pﬁedloÏeném znûní, na akci „Rekonstrukce zelenû
mûstského hﬁbitova v Krásné Lípû“.
2. V˘stavba 28 chránûn˘ch bytÛ
Usnesení RM ã. 35 - 11
RM schvaluje nabídku Ing. Jiﬁího Drahoty na
provádûní inÏen˘rské ãinnosti a autorského
dozoru na v˘stavbu (od kvûtna 2004 do
kvûtna 2006) domu s 28 bytov˘mi jednotkami
v Nemocniãní ulici za cenu 150.000,- Kã.
3. Podklady Ïádosti
Usnesení RM ã. 35 - 12
RM schvaluje vypracování podkladov˘ch dokumentÛ nutn˘ch k podání Ïádosti do SROP
(fond EU) na Projekt Centrum âeského ·v˘carska dle nabídky Regionální rozvojové
agentury Ústeckého kraje za ãástku 178.500,Kã a ukládá starostovi mûsta pokusit se zajistit
na zpracování tûchto dokumentÛ dotaci.
Usnesení RM ã. 35 - 13
RM se seznámila s návrhem dodatku ã. 3 SOD
ã.10 7155/02 od firmy VHS, s.r.o.,Teplice
ve vûci prodlouÏení termínÛ koneãn˘ch
úprav komunikací pﬁi stavbû kanalizace
a âOV a vzhledem nepﬁíznivému prÛbûhu v˘stavby a neúmûrnému odkládání termínu dokonãování tento návrh neakceptuje a poÏaduje dodrÏet pÛvodní termíny.
4. Pﬁíspûvek mûsta na rekonstrukci fasád,
stﬁech a oplocení
Usnesení RM ã. 35 - 14

RM na základû doporuãení komise v˘stavby
a Ïivotního prostﬁedí schvaluje zaﬁazení následujících obãanÛ mezi uchazeãe o pﬁíspûvek
mûsta na rekonstrukci fasád, stﬁech a oplocení:
Gál Vojtûch, Studánecká 401/25, Krásná Lípa
rekonstrukce stﬁechy
·elmeková Eva, Nerudova 603/6, Krásná Lípa
rekonstrukce fasády
Mal˘ Ladislav, Lidická 5, Krásná Lípa
rekonstrukce stﬁechy
·Èastn˘ Josef, Havlíãkova 623/3, Krásná Lípa
rekonstrukce fasády
·indeláﬁová Marta, Havlíãkova 605/22, Krásná Lípa
rekonstrukce fasády
Novák Vladimír, Krásn˘ Buk 9, Krásná Lípa
rekonstrukce stﬁechy
Dal‰í Ïádosti byly vyﬁazeny z dÛvodu nesplnûní podmínek pro pﬁiznání pﬁíspûvku na rekonstrukci fasád, stﬁech a oplocení pro rok
2004 nebo z dÛvodu nesplnûní závazkÛ vÛãi
mûstu.
5. Byty
Usnesení RM ã. 35 - 15
RM schvaluje Dodatek ã.1 k nájemní smlouvû
ã. 2003/25/17- 023, uzavﬁené mezi Mûstem
Krásná Lípa a NadûÏdou Polákovou, bytem
PraÏská 257/3, Krásná Lípa, kter˘m se mûní
nájemní doba bytu z urãité na dobu neurãitou.
Usnesení RM ã. 35 - 16
RM schvaluje vrácení kauce za byt ã. 42, Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa ve v˘‰i 5.000,Kã Renatû Vondráãkové.
Usnesení RM ã. 35 - 17
RM schvaluje vrácení kauce za byt ã. 36, Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa ve v˘‰i 5.000,Kã Kateﬁinû Appeltové.
6. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 35 - 18
RM neschvaluje uzavﬁení dodatku ke smlouvû
ã. 2003/22/17-072 s Josefem Galbav˘m
na objekt Kﬁinické námûstí 7/12 a ukládá vedoucímu SMM vypracovat smlouvu na dobu
neurãitou.
7. B˘valé vojenské objekty
Usnesení RM ã. 35 - 19
RM ukládá vedoucímu SMM pﬁedloÏit kontrolu plnûní uzavﬁen˘ch smluv k b˘val˘m vojensk˘m objektÛm ve Vlãí Hoﬁe a v pﬁípadû
neplnûní smluv vyzvat nájemce k jejich plnûní
a následnû navrhnout RM ﬁe‰ení.
8. Pronájem bytu v DPS
Usnesení RM ã. 35 - 20
RM schvaluje pronájem bytu ã. 28 v Domû
s peãovatelskou sluÏbou v Krásné Lípû Nemocniãní ul. ã.p. 1148/12 v poﬁadí:
1) Jaromír TÛma, bytem Krásná Lípa, Havlíãkova ul. ã. 2

Pﬁíloha
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2) AlÏbûta Beránková, Rumburk Hálková 3
(dﬁíve Kr. Lípa, Nemocniãní 32)
3) Marii Horákové, bytem Brtníky ã.p. 6
9. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 35 – 21
RM udûluje souhlas ZdeÀkovi ·piãkovi, Nemocniãní 1065/32, Krásná Lípa k pﬁihlá‰ení trvalého pobytu pro syna manÏelky Alexandra
Andrijevského.
10. Osadní v˘bor
Usnesení RM ã. 35 - 22
RM doporuãuje ZM schválit zﬁízení osadního
v˘boru pro ãásti obce Vlãí Hora a Zahrady
dle pﬁedloÏeného návrhu.
11. Inventarizace cenin ve sportovním areálu
Usnesení RM ã. 35 - 23
RM schvaluje sloÏení inventarizaãní komise

Sportovní areál
v Krásné Lípû
V novû dokonãeném sportovním areálu
v Krásné Lípû v PraÏské ulici mÛÏete vyuÏít tenisové hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem, tenisové
hﬁi‰tû s antukou, cviãnou tenisovou stûnu, beach volejbalové hﬁi‰tû, minigolf, víceúãelové
hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem, stolní tenis, ruské
kuÏelky i dûtsk˘ hrad. Slevy za pronájem hﬁi‰tû
získá majitel klubové karty, kterou si lze zakoupit u správce sportovního areálu V. ·malcla,
tel. 608 522 871. Ke klubové kartû získáte také
tﬁi vstupenky do krásnolipského kina.

k provedení inventarizace cenin ve sportovním areálu s platností od 17.5.2004.
Pﬁedseda: Hana Volfová
âlenové: Vlastimil ·malcl, Jana KoÏnarová
12. Inventarizace majetku mûsta ve sportovním areálu
Usnesení RM ã. 35 - 24
RM schvaluje sloÏení inventarizaãní komise
k provedení inventarizace majetku ve sportovním areálu s platností.17.5.2004.
Pﬁedseda: Hana Volfová
âlenové: Vlastimil ·malcl, Jana KoÏnarová,
Dagmar Mrázová
13. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 35 - 25
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta vãetnû
pﬁíloh za mûsíc duben 2004 pﬁedloÏen˘ kronikáﬁem mûsta Ivanem Jaklem.

- pﬁehled pohledávek k rozpoãtov˘m pﬁíjmÛm
Mûsta Krásné Lípy k 31.3.2004
- rozdûlení pozemku – PF âR
- knihovna - pﬁehled náv‰tûvníkÛ a poãtu vypÛjãen˘ch knih
- knihovna – v˘sledky soutûÏe za mûsíc duben
RM dále projednala zápisy z jednání tûchto
komisí:
- sociálnû zdravotní ze dne 27.04.2004
- cestovního ruchu ze dne 26.04.2004
- finanãního v˘boru ze dne 03.05.2004
- v˘borové schÛze Spolku pﬁátel Krásnolipska
ze dne 20.04.2004
- SPOZ ze dne 05.05.2004
- kulturní ze dne 04.05.2004

Provozní doba
Sportovi‰tû jsou otevﬁena pro veﬁejnost (s ohledem na klimatické podmínky):
duben - ﬁíjen
so–ne, svátky,
prázdniny
13:00–21:00
9:00–21:00
13:00–21:00
9:00–21.00
16:00–21.00
9:00–21:00

listopad – bﬁezen
so–ne, svátky,
prázdniny
zavﬁeno
zavﬁeno
zavﬁeno
zavﬁeno
16:00–21.00
9:00–21:00

po-pá

sportovní areál
Hauserka
tûlocviãna

po–pá

Ceník
1. Slevy
cena
500 Kã/rok
200 Kã/rok
x

klubová karta
klubová karta pro dûti a mládeÏ do 18 let
T-klub – zlatá karta

sleva
-10 Kã/hod
-10 Kã/hod
-10 Kã/hod

2. Ceník za pronájem sportovi‰È a vybavení:
tenisov˘ kurt – antuka
tenisov˘ kurt – umûl˘ povrch
osvûtlení kurtu
hﬁi‰tû pro volejbal
cviãná tenisová stûna
minigolf
beach volejbalové hﬁi‰tû
dûtsk˘ hrad + pískovi‰tû
tûlocviãna
tûlocviãné náﬁadí
Hauserka – víceúãelové hﬁi‰tû

Nov˘ sportovní areál v Krásné Lípû má za
sebou první velkou akci. Stovka volejbalistÛ
se zde 8. 5. 2004 zúãastnila 35. roãníku turnaje Pohár osvobození.

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:

Hauserka – stolní tenis

vybavení
v cenû
síÈ
síÈ
síÈ
jedna hÛl a
míãek
síÈ

síÈ
síÈka, 2 pálky,
míãek

Hauserka – ruské kuÏelky
Míã
tenisová raketa + 2 míãky
reklama 2 m2

cena

minimální cena

80 Kã/ hod
80 Kã/ hod
30 Kã/ hod
120 Kã/hod
80 Kã/hod
30 Kã/hod

40 Kã/ hod
40 Kã/ hod
X
60 Kã/ hod
40 Kã/ hod
20 Kã/ hod

80 Kã/hod
2 Kã
150 Kã/hod
300 Kã/hod
80 Kã/ hod

40 Kã/ hod
pﬁi pronájmu
hﬁi‰tû je zahrnuto
v cenû
x
x
20Kã/hod

30 Kã/ hod

20 Kã/hod

30 Kã/hod
20 Kã/hod
30 Kã/hod
5.000,- Kã

20 Kã/hod
x
x
x

Anketní lístek - Mûsto plné kvûtin 2004
jména, pﬁíjmení a adresa vyzdobeného bytu,
balkonu nebo pﬁedzahrádky

jméno, pﬁíjmení a adresa obãana, kter˘ vyplnil anketní lístek

V Krásné Lípû dne:

Podpis:
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Pozvánky

Zkrátka
 âlenové rady mûsta pﬁi svém jednání 13. 5.
2004 nav‰tívili novû upravené prostory v pﬁízemí základní ‰koly, suterénní prostory mûstského úﬁadu, kam se novû pﬁestûhovala
obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko, a galerii âeské ·v˘carsko. S realizací
v‰ech uveden˘ch akcí byla rada mûsta spokojená a v‰echny hodnotila jako perfektnû
provedené.
 Rada mûsta se v krásnolipském dûtském
domovû seznámila s dokonãenou rekonstrukcí podkroví. PÛdní prostory se pﬁestavûly
na kanceláﬁe a spoleãenskou místnost. Na
místo kanceláﬁí v pﬁízemí vznikl ob˘vací pokoj
pro dûti. Zahájena byla dal‰í velká investice,
jíÏ je oprava stﬁechy.
 V pátek 14. 5. 2004 jednalo v Jiﬁetínû pod
Jedlovou SdruÏení pro rozvoj ·luknovska
(SPR·). Pﬁedneseny byly informace o spoleãném programu v˘stavby âOV, kanalizace
a vodovodÛ ve ·luknovském v˘bûÏku. Îádost
o dotaci ze strukturálních fondÛ EU zpracovává Ústeck˘ kraj. Pﬁi jednání dále zaznûla informace o probûhlém úspû‰ném auditu hospodaﬁení SPR·. SdruÏení poskytne finanãní
prostﬁedky na uspoﬁádání regionálních cyklistick˘ch akcí – Tour de Feminin a Tour de ZeleÀák.
 Na kvûtnovém jednání Svazku obcí Tol‰tejn
projednali starostové obcí nové dotaãní moÏnosti pro rozvoj regionu, finanãní hospodaﬁení
svazku obcí a pﬁípravu Tol‰tejnsk˘ch slavností.
 Mûsto Krásná Lípa navázalo spolupráci
s Agenturou Pondûlí, která se ve ·luknovském
v˘bûÏku zab˘vá mimo jiné podporovan˘m zamûstnáním osob s postiÏením. Od zaãátku
kvûtna pracuje na Technick˘ch sluÏbách
v Krásné Lípû v zahradnickém úseku jedna klientka. Nejdﬁíve do zamûstnání dochází s asistentem ve zku‰ební dobû 14 dnÛ a poté, co

Nová adresa
Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko se 13. 5. 2004 pﬁestûhovala. Novû sídlí
v suterénu Mûstského úﬁadu v Krásné Lípû,

se zapracuje a obû strany jsou s pracovní náplní spokojeny, je uzavﬁena smlouva. Asistent
je zamûstnavateli i klientovi k dispozici, dokud
je tﬁeba.
 Za podpory mûst a obcí vzniká Komunitní
plán ·luknovska. Poskytovatelé sluÏeb a zástupci mûst nyní spolupracují na vytvoﬁení katalogu sluÏeb, kter˘ bude zahrnovat základní
informace o zaﬁízeních a poskytovatelích sluÏeb ve ·luknovském v˘bûÏku. Tento katalog
bude k dispozici od srpna 2004 a poslouÏí jak
poskytovatelÛm sluÏeb, tak obãanÛm. Z tohoto katalogu bude také vycházet komunitní
plán, kter˘ navrhne dal‰í rozvoj v oblasti sociálních sluÏeb. Zájemci o spolupráci na komunitním plánu se mohou pﬁihlásit na Mûstsk˘
úﬁad v Rumburku u Karla Divi‰e, tel.: 412 356
290.
 Klub ãesk˘ch turistÛ v Krásné Lípû provedl
pﬁed zaãátkem sezóny opravy rozhledny na
Vlãí hoﬁe. Po proﬁezání vrcholov˘ch partií pﬁerostl˘ch stromov˘ch korun se zlep‰ily v˘hledové pomûry. Zpevnilo se zábradlí na schodi‰ti a zasklila okna.
 Celkem 13 zájemcÛ z Krásné Lípy letos podalo Ïádost o pﬁíspûvek na opravu fasády,
stﬁechy a oplocení. âlenové komise v˘stavby
a Ïivotního prostﬁedí se pﬁímo na místû seznámili se souãasn˘m stavem navrÏen˘ch objektÛ. Komise navrhla vyﬁadit Ïádosti, které
nevyhovovaly schválen˘m podmínkám pro
pﬁidûlení pﬁíspûvku, nebo jejichÏ autoﬁi mûli
závazky vÛãi mûstu. Podmínkám vyhovûlo
‰est Ïádostí. Zájemci byli zaﬁazeni mezi Ïadatele o pﬁíspûvek, jehoÏ pﬁidûlení schválí rada
mûsta na podzim 2004 po dokonãení stavebních úprav.
 Rada mûsta Krásná Lípa dûkuje za práci
ãlenÛm komisí a jako malou pozornost jim vûnuje volnou vstupenku do sportovního areálu.
kde byly donedávna kanceláﬁe firmy Nobilis
Tilia. Nová adresa: Masarykova 6, tel. 412
354 840 - sekretariát, 412 354 838 – Dana ·tefáãková, pracovník pro propagaci a práci
s veﬁejností, www.ceskesvycarsko.cz.

Program krásnolipského kina
Pondûlí 24. 5. 2004

LEP·Í POZDù, NEÎLI POZDùJI

od 18.00 hod.

JACK NICHOLSON je v romantické komedii expert na mladé dívky. Je tudíÏ nevyhnutelné, Ïe skonãí v kultivovanû neurotické náruãi stárnoucí dámy.
Vhodn˘ od 12 let. 110 min. Vstupné 50 Kã.

Stﬁeda 26. 5. 2004

·KOLA RO(C)KU

od 18.00 hod.

Rockov˘ fanatik Jack Black. Aneb hudebnû obãanská v˘chova jedné soukromé ‰koly.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let. 110 min. Vstupné 50 Kã.

Pondûlí 31. 5. 2004

POSLEDNÍ SAMURAJ

od 18.00 hod.

TOM CRUISE zasahuje v jednom z nejkritiãtûj‰ích momentÛ japonské historie a poznává
cestu skuteãného bojovníka. MládeÏi pﬁístupno od 12 let. 154 min. Vstupné 60 Kã.

ST¤EDA 2. 6. 2004

POROTA

John Cusack a Gene Hackman v thrilleru z právnického zákulisí.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let. 127 min. Vstupné 50 Kã.

18.00 hod.

 Krásnolipské pûvecké sbory Vãeliãky
a Lipka poﬁádají v pátek 21. 5. 2004 od 18.00
hod v kulturním domû koncert pro krásnolipskou veﬁejnost. Jako hosté místních sborÛ vystoupí dûtsk˘ pûveck˘ sbor Zvonky z Mnichova Hradi‰tû a Chlumeck˘ pûveck˘ sbor.
 V sobotu 22. 5. 2004 probûhne v Krásné
Lípû za úãasti 17 sborÛ z Ústeckého, Libereckého a Stﬁedoãeského kraje XXII. Krajsk˘ festival dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ „Krásná Lípa
2004“. Zaãátek je v 10.00 hod.
 Od 20. 5. 2004 budou rÛzná místa ·luknovska znít hudbou. Od kvûtna do záﬁí zde bude
probíhat 2. Mezinárodní hudební festival nejsevernûj‰ích âech. Z jeho zastavení v okolí
jmenujme: 10. 7. 2004 se v Doubici pﬁedstaví
M. NOSTITZ STRING QUARTETT a 20. 8. 2004
v Krásné Lípû ãeskoitalské operní duo Gaudium Praha – Marene.
 Mûsto Krásná Lípa poﬁádá v sobotu 29. 5.
2004 sedmikilometrov˘ turistick˘ pochod pro
dûti a rodiãe Cesta pohádkov˘m lesem. Prezentace úãastníkÛ je od 8.30 do 10.00 hod
v kulturním domû. Ukonãení pochodu je ve
13.00 hod. V cíli na turistické základnû za fotbalov˘m hﬁi‰tûm se následnû uskuteãní oslava
Dne dûtí s pﬁehlídkou v‰ech pohádkov˘ch bytostí a vyhodnocením nejlep‰ích z nich. Pro
dûti budou pﬁipraveny soutûÏe o lákavé ceny.

Informaãní
stﬁedisko v Hﬁensku
U pﬁíleÏitosti oslav Evropského dne národních
parkÛ se v pátek 21. 5. 2004 slavnostnû otevírá
nové Informaãní stﬁedisko Národního parku
âeské ·v˘carsko v Hﬁensku ã. 89 (naproti hotelu Praha). Souãástí programu bude kﬁest fotografického kalendáﬁe na rok 2005 autorÛ Z.
Patzelta a V. Sojky a vycházka na Pravãickou
bránu spojená s prohlídkou expozice Správy
NP âeské ·v˘carsko na Sokolím hnízdû.

Pﬁipravuje se
sobota 29. 5. 2004 Historicko-pﬁírodovûdná exkurze do Národního parku, sraz v 9.00 hod, Brtníky, u po‰ty
sobota 5. 6. 2004 Den dûtí Základní ‰koly
v Krásné Lípû a Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

Finále Zpûváãka 2004
Ve dnech 14. - 16. 5. 2004 se ve Velk˘ch Losinách odehrálo celostátní finále soutûÏe „Zpûváãek 2004“. Sítem základních kol, do nichÏ se
pﬁihlásilo 6000 deseti- aÏ patnáctilet˘ch úãastníkÛ, pro‰lo 56 dûtí do finále. Jedním z nich
byla i Veronika Hambálková z Varnsdorfu, která
do Losin postoupila z oblastního kola soutûÏe
Zpûváãek Tol‰tejnského panství v Krásné Lípû
a jako vítûz regionálního kola v Jablonci n. N.
Mezi ‰estici nejúspû‰nûj‰ích sice nepostoupila,
ale samotná úãast ve finále, kde zpívala pﬁed
Petrem Dvorsk˘m a ﬁadou dal‰ích osobností, je
velik˘m úspûchem.
(mrk)
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Jubileum ãestného obãana
mûsta JUDr. Richarda Klose
V leto‰ním roce, 1. ãervna, oslaví JUDr. Richard Klos své osmdesáté narozeniny. Narodil
se a Ïije v Praze. V roce 1948 si v Krásné Lípû
koupil chalupu a od té doby má vlastnû bydli‰tû dvû. Tehdy ho asi ani nenapadlo, Ïe se do
zdej‰ího kraje tak zamiluje, Ïe zde stráví velk˘
kus svého Ïivota. Neupoutal ho jenom neobvykl˘ ráz krajiny, ale i staré podstávkové
a hrázdûné domy. Na rozdíl od místních ví, Ïe
tyto domy dodávají mûstu i jeho pﬁilehl˘m obcím zajímav˘ ráz a vypovídají mnoho o historii
kraje. Zaãal se zajímat o historii nejen mûsta,
ale i okolí, coÏ vedlo ve spolupráci s F. Nûmeãkem v roce 1997 k vydání publikace Skalní
hrádky v âeském ·v˘carsku. Ke 125. v˘roãí pov˘‰ení Krásné Lípy na mûsto publikoval v roce
1995 dal‰í práci Pﬁehled dûjin mûsta Krásná
Lípa a okolí. V roce 1997 vydal tuto publikaci
znovu – roz‰íﬁenou o dal‰í zajímavé pasáÏe.
Z iniciativy Dr. Klose byl rovnûÏ roku 1994 ustanoven Spolek pﬁátel Krásnolipska. Spolku se
je‰tû ve stejném roce podaﬁilo získat peníze na
záchranu nejstar‰ího podstávkového domu na
námûstí v Krásné Lípû, kterému hrozilo zbourání. Pod vedením Dr. Klose se rovnûÏ rozbûhla

i osvûtová ãinnost – pﬁedná‰ky, soutûÏe pro
dûti, v˘stavy apod. To v‰echno vedlo a vede
nûkteré místní obyvatele i chalupáﬁe k vût‰í
snaze zachovat historick˘ ráz mûsta i pﬁilehl˘ch obcí. Dr. Klos pﬁi‰el rovnûÏ s nápadem
zpracovat kompletní soupis budov Krásnolipska a pod jeho vedením tak vznikl bûhem tﬁí
let první soupis budov v tomto kraji.
VáÏen˘ pane doktore, nejsou zde uvedeny
v‰echny práce, které jste vûnoval Krásné Lípû
a okolí. Nebylo to ani cílem tohoto ãlánku. Chceme jenom u pﬁíleÏitosti Va‰ich narozenin
znovu upozornit na‰e obãany na jednoho
z nad‰en˘ch chalupáﬁÛ, kterého krása a historie zdej‰ího kraje chytily za srdce, zadﬁely se
mu navÏdy pod kÛÏi a uãinily z nûj velmi zaslouÏilého obãana Krásnolipska. Jsme hrdí na
to, Ïe se nám podaﬁilo pod Va‰ím vedením
alespoÀ u nûkter˘ch zdej‰ích obãanÛ probudit
zájem o zdej‰í památky. Dûkujeme Vám za v‰e
a doufáme, Ïe je‰tû dlouho budeme moci vyuÏívat Va‰ich rad v na‰í dal‰í práci. Pﬁejeme
Vám hodnû zdraví a svûÏesti do dal‰ích let.
Monika Ha‰ková,
Spolek pﬁátel Krásnolipska

Slovo dalo slovo

konec vyhrálo 3 : 0. Krásnolipsk˘m ve 2. poloãase chybûla „fyziãka“ a hráli poprvé spolu,
kdeÏto muÏstvo Rumburku je vûkovû mlad‰í,
vyzrálej‰í a hlavnû spolu hraje del‰í dobu.
Doufáme v‰ichni, Ïe to nebyl poslední leto‰ní zápas. Dopﬁedu se r˘sují aspoÀ tﬁi zápasy a k tomu odveta 11. 6. 2004 v Rumburku. Dík patﬁí mûstu Krásná Lípa za
zapÛjãení hﬁi‰tû, firmû Tisk s. r. o. i ostatním,
kteﬁí se zapojili do stmelení kolektivu a organizace zápasu.
·tefan Pustaj,
stará garda Krásná Lípa

A my jsme se opût se‰li po dlouhé dobû na
fotbalovém hﬁi‰ti. Dne 7. 5. 2004 se uskuteãnilo první utkání star‰ích pánÛ mezi muÏstvem
Krásné Lípy a odvûk˘m rivalem, muÏstvem
Rumburku. Stﬁetnutí se uskuteãnilo na domácím hﬁi‰ti a pﬁihlíÏelo mu i nûkolik skalních divákÛ. V‰e probûhlo v naprosto sportovním
duchu. Pûkné akce se stﬁídaly na obou stranách, hrála se fair play hra a do toho i ideální fotbalové poãasí. MuÏstvo Rumburku na-

Inzerce

Pﬁijìte mezi nás
Jedineãná pﬁekrásná krajina obklopující
Krásnou Lípu, krajina plná kopcÛ, roklí, dolin
a hlubok˘ch lesÛ vedla jiÏ na‰e pﬁedky k turistice. Nejstar‰í dochovaná zmínka uvádí v roce
1882 Touristenklub v Krásné Lípû a zanedlouho
vznikly dal‰í horské spolky. Druhá svûtová
válka ukonãila toto v˘znamné turistického období. AÏ 11. 11. 1981 se dala dohromady skupina milovníkÛ pﬁírody a zaloÏila odbor turistiky. Od poãátku se odbor pﬁihlásil k odkazu
Horského spolku nejsevernûj‰ích âech. Dlouhodobû se vûnoval opravám a rekonstrukcím
objektÛ, které vybudovali na‰i pﬁedchÛdci,
neboÈ i jejich ãinnost byla pro odbor inspirující.
V roce 2006 oslaví Klub ãesk˘ch turistÛ
Krásná Lípa ãtvrt století svého trvání. Hlavní
ãinnost a posláním Klubu je aktivní pohyb
a poznávací ãinnost v pﬁírodû. Klub poﬁádá
velké turistické akce - Nejsevernûj‰í zimní táboﬁení v âR pod Vlãí horou, dálkové nebo turistické pochody Skalními hrádky Labsk˘ch pískovcÛ. Bûhem roku turisté poﬁádají kolem
tﬁiceti vlastních akcí a individuálnû se zúãastÀuji akcí, které poﬁádají jiné Kluby. âlenská základna se kaÏd˘ mûsíc pravidelnû se-tkává,
poﬁádá spoleãnou dovolenou a spoleãnû
oslavuje v˘znamné události. Klub provozuje
rozhlednu na Vlãí hoﬁe. Ná‰ ãlen je provozovatelem chaty KâT Petra v Kyjovû. Odbor je
vydavatelem turistick˘ch tiskovin, ale i dal‰ích
produktÛ - oblíbenou se stala Turistická luÏická
i Turistická hojivá mast. KâT Krásná Lípa má
velmi dobrou mezinárodní spolupráci, v ﬁadách Klubu jsou nûmeãtí a pol‰tí turisté. Odbor se aktivnû zapojuje do Ïivota a dûní
mûsta Krásná Lípa. Má svého zástupce v zastupitelstvu i v komisích pﬁi radû mûsta.
Klub není uzavﬁenou komunitou. V‰echny
akce jsou pﬁístupny ‰iroké veﬁejnosti. KaÏd˘,
kdo má rád pﬁírodu a chce v dne‰ní uspûchané dobû poznávat její krásy s na‰imi cviãiteli nebo jen posedût s partou podobnû sm˘‰lejících, je vítán na sobotních v˘letech nebo
kaÏdé druhé úter˘ v mûsíci v kulturním domû
v Krásné Lípû. Tohoto dûní se mÛÏe nezávaznû
úãastnit kaÏd˘ zájemce (i neãlen) a v pﬁípadû
zájmu vstoupit mezi organizované turisty.
V Krásné Lípû je k 1. 5. 2004 organizováno 89
ãlenÛ.
Václav Hieke,
pﬁedseda odboru KâT Krásna Lípa

Modrá linka
Na telefonním ãísle 810 800 000 byla zﬁízena
informaãní modrá linka k volbám do Evropského parlamentu, které se uskuteãní
11. - 12. 6. 2004. Linka je zpoplatnûna jako
místní volání.
Kontakt: infolinka@evropsky-parlament.cz
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