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DÛm chovatelÛ ãekají zmûny
Ve stﬁedisko sluÏeb by se v budoucnu mûl
promûnit „dÛm chovatelÛ“. S podrobn˘mi
plány na rekonstrukci tohoto domu seznámil
krásnolipské radní na ãtvrteãním pravidelném zasedání starosta Zbynûk Linhart. Nové
stﬁedisko sluÏeb by mûlo slouÏit jak nám místním, tak i náv‰tûvníkÛm na‰eho mûsta i národního parku. Do pﬁízemí jsou plánovány
velké reprezentativní prostory pro galerii âes-

kého ·v˘carska, v druhé ãásti kavárna s malou terasou pro pﬁíjemné posezení. Ve velk˘ch prostorách prvním patﬁe mÛÏe b˘t fitcentrum a nûkolik kluboven, v dal‰ím patﬁe
sauna, solarium a pokoje pro ubytování
hostÛ. PÛda bude pﬁestavûna na podkrovní
pokoje pro ubytování hostÛ. Nezapomnûlo
se ani na úpravu okolí domu a dne‰ního nevzhledného nádvoﬁí.
(vik)

Masopustní prÛvod doplnila
i staroãeská zabijaãka
Novou masopustní tradici v loÀském roce
zaloÏili ãlenové folklórního souboru LuÏiãan.
Namísto jiÏ zaÏitého masopustního prÛvodu
mûstem se rozhodli zdej‰ím lidem pﬁiblíÏit atmosféru pﬁi zabijaãce, která stejnû jako prÛvod s hudbou a písnûmi k masopustu patﬁí.
„Dﬁíve jsme obcházeli mûsto a zastavovali
u jednotliv˘ch domÛ, kde jsem zazpívali a zatanãili. V loÀském roce jsme se rozhodli tuto
tradici pﬁeru‰it a místní lidi jsme pozvali na zabijaãkové hody,“ vysvûtlila vedoucí LuÏiãanu
Naìa Semelková. Ale protoÏe zdej‰ím lidem
masopustní prÛvod masek chybûl, ãlenové
souboru se k nûmu opût vrátili. Nápad s masopustní zabijaãkou podle Nadi Semelkové
vznikl zcela prozaicky. „Vraceli jsme se z koncertu a mûli ukrutn˘ hlad. Dokonce nûkdo
poznamenal, Ïe by snûdl prase a od nápadu
k akci uÏ nebylo daleko,“ smála se.
Letos si ﬁezník Miroslav Suchomel musel poradit se sto ãtrnáct kilogramÛ váÏícím prasetem a pro v‰echny, kteﬁí pﬁi‰li okouknout, jak
taková pravá staroãeská zabijaãka vlastnû
probíhá, pﬁichystal nejen oãekávan˘ ovar,

ale i ãernou polévku a samozﬁejmû nechybûl
ani gulá‰. „Musím ﬁíct, Ïe se masopustní
oslava skuteãnû vydaﬁila, neboÈ jsme se bavili
prakticky aÏ do nedûlního rána,“ pochvalovala si vedoucí LuÏiãanu.
Masopust v Krásné Lípû má jiÏ ‰estnáctiletou
tradici a patﬁí mezi nejdéle udrÏované tradice ve mûstû.
(vik)

Zásluhou ﬁezníka Miroslava Suchomela
mohli náv‰tûvníci krásnolipské masopustní
zabijaãky ochutnat jak ovar, tak i ãernou
polévku a gulá‰.

Koneãnou podobu získá park
aÏ za dva roky
Projít „magnoliovou cestou“, posedût na
„rododendronové vyhlídce“ a pokraãovat
„‰eﬁíkovou kolonádou“. Takové jsou plány
krásnolipského mûstského úﬁadu s mûstsk˘m
parkem.
My‰lenkou záchrany a obnovy tohoto cenného krajinného prvku se v Krásné Lípû zaãali
zab˘vat jiÏ zaãátkem devadesát˘ch let minulého století. „S touto dobou jsou spojeny poãáteãní práce, pﬁedev‰ím ãi‰tûní ploch od
náletov˘ch dﬁevin a hrub˘ úklid,“ vysvûtlil ta-

jemník Jan Koláﬁ. Dodal, Ïe v roce 1997 rozhodli o tom, Ïe zpracují komplexní projektovou
dokumentaci pro obnovu parku a pokusí se
získat nezbytn˘ objem finanãních zdrojÛ pro
následnou realizaci. O peníze ze státní dotace
na regeneraci mûstského parku mûsto poÏádalo pﬁed dvûma lety a v závûru roku 2003
mûsto dostalo témûﬁ ‰est milionÛ.
„Vzhledem k rozsahu akce je rekonstrukce
parku rozvrÏena do tﬁí let. ...
... pokraãování na stranû 6

Právû teì
a tady ...
S velkou chutí jsem si pﬁeãetl, jak se
nám, Krásnolipsk˘m, daﬁí získávat prostﬁedky z rÛzn˘ch grantÛ. Nejde jen o ty
velké, napﬁ. Náv‰tûvnické centrum âeského ·v˘carska ãi Integrovaná ochrana
ekosystémÛ âeského ·v˘carska, ale
i malé, napﬁ. kdyÏ uspûje vedení Z·
Krásná Lípa v grantovém ﬁízení Ústeckého kraje nebo âSOP Tilia tamtéÏ. Jde
mi o nûco jiného.
Obãas totiÏ sl˘chám, vûtu, co nám to
v‰echno úspû‰né dûní pﬁineslo a pﬁiná‰í.
Co nám pﬁinesl Národní park âeské ·v˘carsko. Nûkdy mû trochu vyãítavé pﬁipomínky trápí. Pﬁipomíná mi to totiÏ situaci,
kdy stále nûkdo ãeká, aÏ ho ten druh˘
spasí. V tom ale snad není smysl Ïivota.
Nám v‰em totiÏ velké úspûchy pﬁinesly
‰ance. Najít si dobré zamûstnání, nebo
najít v˘hodné podmínky k podnikání.
A platí pravidlo ctihodného Kusalánandy (buddhistického mnicha), kter˘ se
snaÏil s na‰imi lidmi hledat na TZ Buk
‰tûstí. ¤íkával totiÏ, kromû jiného, Ïe se
musí zaãít právû tady a teì. Co to znamená? Prostû neãekat a zkusit své ‰tûstí
dohonit sv˘m pﬁiãinûním.
Ano, na‰e krajina je relativnû chudá.
Nemáme drahé suroviny, ani to není zahrada âech. Na‰e bohatství v‰ak spoãívá v neopakovatelné kráse krajiny
i v tajuplnosti romantick˘ch míst. Na‰e
‰ance je ve vzdûlan˘ch lidech a ‰ikovn˘ch ﬁemeslnících, prostû v lidech, kteﬁí
budou umût nabídnout vynikající sluÏby.
A právû teì a tady to musíme umût vyuÏít. Neãekat, aÏ nám nûkdo ukáÏe tu
správnou cestu. Nebát se a jít do toho.
Vym˘‰let zajímavé produkty a v˘robky,
o které budou míst pﬁedev‰ím náv‰tûvníci zájem. Vaﬁit místní speciality. Nabízet
nejen ubytování, ale i zajímavé ãinnosti,
napﬁ. práce na ekofarmû. A hlavnû se
na na‰e hosty neustále usmívat. Vûﬁte,
Ïe i pohled ãlovûka v nás zanechá velké
vzpomínky.
Rád bych, abychom úspû‰nost získávání prostﬁedkÛ z rÛzn˘ch grantÛ vzali
pouze jako malou podporu na rozjezd.
Abychom neãekali s rukama za zády,
ale snaÏili se vymyslet nûco dobrého,
prospû‰ného, nûco, co mÛÏe mnû
i ostatním pﬁinést ãasem obÏivu. Je to
velmi dobﬁe vidût na na‰ich historick˘ch
staveních, jak se bezvadnû pﬁedkové ãinili, aby se mohli dobﬁe uÏivit. Je potﬁebné si z toho vzít ponauãení, nebát se
a zaãít právû teì a tady.
Jan Eichler,
pﬁedseda âSOP Tilia Krásná Lípa
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Upozornûní
NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu
probûhne v pondûlí 14. 2. 2005 ve
Vlãí Hoﬁe a v Zahradách a ve ãtvrtek
17. 2. 2005 v Krásné Lípû.

Informaãní
stﬁedisko nabízí
V informaãním stﬁedisku Národního parku
âeské ·v˘carsko pro Vás i tentokrát máme
nûco zajímavého. Mezi nádherné tituly
patﬁí napﬁíklad Veduty âeskosaského ·v˘carska od Nata‰i Steinové. Pﬁi listování touto
publikací se rázem ocitnete v minulosti.
Sama pﬁíroda vás pohltí ve své nezvyklé
a neotﬁelé kráse. Portréty krajiny v její surovosti, ale také v nûÏnosti a zranitelnosti, ve
vás vyvolají pocity radosti, skuteãného uvûdomûní si, kde Ïijeme a co v‰echno nás obklopuje. Nûkdy ani nevidíme, co máme
pﬁed oãima a doslova na dosah. Pﬁíroda
má lék na kaÏdou bolest a âeské ·v˘carsko
je v˘jimeãnû kouzelná, rozmanitá, tichá
a z velké ãásti nedotãená krajina, jiÏ v minulosti vyhledávaná umûlci, kteﬁí se snaÏili zachytit její podmanivou krásu a neuchopiteln˘ pocit dÛstojnosti a dÛleÏitosti,
vyzaﬁující z kaÏdého jejího ztvárnûní. Autorka kníÏky vás poutavû provede v‰emi zákoutími âeskosaského ·v˘carska a s historick˘mi vyobrazeními i texty vám pﬁedstaví
tuto oblast, tak jak ji neznáte.
Náv‰tûvníkÛm informaãního stﬁediska nabízíme i trochu jin˘ pohled na Krásnou Lípu,
neÏ na jak˘ jste zvyklí. Jsou tu totiÏ k dostání
letecké zábûry mûsta. Pokud byste se chystali nûkam vycestovat, mÛÏete u nás zakoupit aktuální jízdní ﬁády, které prodáváme za 27 Kã.
A pro nad‰ence, kteﬁí si rádi vyhledávají
informace sami, máme k dispozici veﬁejn˘
internet, v˘hodn˘ zejména o víkendu, kdy
za pÛl hodinu zaplatíte jen 25 Kã. Tû‰íme se
na va‰i náv‰tûvu.
Barbora La‰tÛvková,
âeské ·v˘carsko o.p.s.

Tipy
LyÏaﬁsk˘ areál Horní PodluÏí
Provoz ve v‰ední dny od 10 do 20 hodin
(v pﬁípadû zájmu do 21 hod.), víkendy
a svátky od 9 do 20 hod ( nebo 21 hod)
Ceny
- jedna jízda 10 Kã, 5 jízd – 50 Kã, 10 jízd –
80 Kã
- celodenní permanentky: nejsou
LyÏaﬁsk˘ areál na Jedlové:
Provoz od 9 do 16 hodin
- jednotlivé jízdné pro dospûlé:
20 Kã
- jednotlivé jízdné pro dítû do 145 cm:
15 Kã
- polodenní permanentka pro dospûlé:
150 Kã
- polodenní permanentka pro dítû do
145 cm:
100 Kã
- veãerní lyÏování pouze na Meziãkách
od 17 do 20 hod. – celoveãerní jízdné
120 Kã, jednotlivá jízda 15 Kã

Postup ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí
ve vlastnictví mûsta Krásná Lípa
Zastupitelstvo mûsta schválilo dne 2. 12.
2004 nov˘ „Postup ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví mûsta
Krásná Lípa“, kter˘m se stanovují obecné
podmínky pﬁi prodejích a pronájmech
pozemkÛ, zpÛsob urãení ceny nebo v˘‰e
nájemného. Prodeje a uÏívání nemovitostí se ãlení do tﬁech oblastí: A - pro trvalé bydlení, B - pro rekreaci a C - pro
podnikání.

Nejv˘raznûj‰í zmûnou v tomto „Postupu“ je, Ïe pﬁi prodejích pozemkÛ budou oceÀovány i dﬁeviny a studny. Cena
dﬁevin bude urãena podle druhu a velikosti (prÛmûr kmene ve v˘‰ce 130 cm
nad zemí), cena studen se urãuje podle
aktuální hloubky od povrchu terénu.
BliÏ‰í informace podá V. Do‰ková, odbor
investic, v˘stavby a ÎP MûÚ Krásná Lípa,
tel. 412 354 831.

POPLATKY v Krásné Lípû
1. poplatek za odvoz odpadu
sazba:
- 468,- Kã/rok/osoba, 468,- Kã/objekt
osvobození:
- obãané zdrÏující se dlouhodobû (min.3 mûsíce) mimo mûsto; ve vûznici; vykonávající vojenskou sluÏbu; studující na V· nebo VO· zdrÏující se v místû studia; umístûni v ÚSP
sleva:
- obãané nad 70 let vãetnû a do 6 let vãetnû,
vlastnící prÛkaz ZTP ãi ZTP + P
2. poplatek za lázeÀsk˘ nebo rekreaãní pobyt
sazba:
- poplatek ãiní za osobu a kaÏd˘ i zapoãat˘
den pobytu, není-li tento dnem pﬁíchodu 5,Kã.
osvobození:
- osoby nevidomé, bezmocné a osoby s tûÏk˘m zdravotním postiÏením a jejich prÛvodci;
osoby mlad‰í 18 let a star‰í 70 let nebo osoby,
na které náleÏejí pﬁídavky na dûti (v˘chovné)
nebo vojáci v základní sluÏbû 4 vykonávají civilní sluÏbu.
3. poplatek za uÏívání veﬁ. prostranství
sazby:
- poplatek ãiní za kaÏd˘ i zapoãat˘ m 2
a kaÏd˘ i zapoãat˘ den uÏívání veﬁ.prostranství:
a) za umístûní zaﬁízení k poskytování sluÏeb
10,- Kã
b) za umístûní stavebního zaﬁízení
10,- Kã
c) za umístûní le‰ení a zábran
1,- Kã
d) za umístûní prodejního zaﬁízení
30,- Kã
e) za umístûní reklamního zaﬁízení
50,- Kã
f) za umístûní skládek
10,- Kã
g) za uÏív. veﬁ. prostr. pro provádûní v˘kopov˘ch prací
2,- Kã
h) za umístûní a provoz lunaparkÛ, cirkusÛ a jin˘ch atrakcí
1,- Kã
ch) za sportovní akce a reklamní akce 1,- Kã
i) za pouÏití veﬁ. prostr. pro potﬁeby tvorby film.
a tel. dûl
5,- Kã
- roãní pau‰ální ãástky ãiní:
a) pﬁi trvalém uÏívání veﬁ. prostr. za úãelem
umístûní prodejního zaﬁízení za kaÏd˘ zapoãat˘ m2 600,- Kã
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro soukromá OA
5000,- Kã
c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro ostatní vozidla za jedno parkovací místo
150000,- Kã
osvobození:
- akce jejichÏ v˘tûÏek jde na charitativní a veﬁ.
prosp. úãely; hrazené z rozpoãtu mûsta; vyhrazení parkovacího místa pro osobu zdravotnû postiÏenou; pﬁedzahrádky a plochy vystaveného zboÏí umístûné pﬁed stálou
provozovnou do plochy 30m 2; pojízdné prodejny prodávající v pﬁilehl˘ch ãástech mûsta
– Kyjov, Zahrady, Vlãí Hora, SnûÏná, Dlouh˘
DÛl, Krásn˘ Buk, Kamenná Horka

4. poplatek z ubytovací kapacity
sazba:
- poplatek ãiní za kaÏdé vyuÏité lÛÏko a den
2,- Kã.
osvobození:
- v zaﬁízeních pro pﬁechodné ubytování studentÛ a ÏákÛ; pro ubytování pracovníkÛ fyzick˘ch a právnick˘ch osob, která toto zaﬁízení
vlastní nebo k nûmu mají právo hospodaﬁení;
ve zdravotnick˘ch nebo lázeÀsk˘ch zaﬁízeních, pokud nejsou uÏívána jako hotelová zaﬁízení; zaﬁízeních slouÏících sociálním a charitativním úãelÛm
5. poplatek za provozovan˘ v˘herní hrací pﬁístroj
sazba:
- poplatek za kaÏd˘ provozovan˘ VHP ãiní
5000,- Kã na 3 mûsíce
6. poplatek ze vstupného
sazba:
- sazba poplatku z úhrnné ãástky vybraného
vstupného ãiní pro:
- kulturní akce-taneãní kurzy, kurzy spoleãenské v˘chovy, taneãní zábavy, plesy, koncerty,
diskotéky, spoleãenské veãery a sportovní
akce ãiní 5%; u prodejních a reklamních akcí
ãiní poplatek 20%
osvobození:
- akce jejichÏ cel˘ v˘tûÏek je urãen na charitativní a veﬁejnû prospû‰né úãely; akce jejichÏ
poﬁadatelem jsou kulturní, spoleãenské
a sportovní organizace, na jejichÏ ãinnost
mûsto pﬁispívá; akce jejich poﬁadatelem je
mûsto Krásná Lípa a jím zﬁízené pﬁíspûvkové
organizace; divadelní pﬁedstavení, koncerty
váÏné hudby, v˘stavy, galerie
7. poplatek ze psÛ
sazba:
- v rodinném domû ãiní poplatek 50,- Kã
- v bytovém domû za prvního psa ãiní poplatek 300,- Kã; za druhého a kaÏdého dal‰ího
psa je to 600,- Kã
- je-li poÏivatelem invalidního, starobního,
vdovského, vdoveckého nebo sirotãího dÛchodu ãiní poplatek za prvního psa 50,- Kã;
za druhého a kaÏdého dal‰ího psa v rodinném domû 50,- Kã; v bytovém domû za 300,Kã; je-li ãlenem kynolog. nebo mysliveckého
sdruÏení za prvního psa 50,- Kã; za druhého
a kaÏdého dal‰ího psa v rodinném domû 50,Kã; v bytovém domû za 600,- Kã
- je-li sídlo poplatníka na území mûsta Krásná
Lípa; za prvního psa je poplatek 300,- Kã; za
druhého a kaÏdého dal‰ího psa 600,- Kã
osvobození:
- osoba nevidomá; bezmocná a osoba s tûÏk˘m zdravotním postiÏením; osoba provádûjící
v˘cvik psÛ urãen˘ch k doprovodu tûchto
osob; osoba, která získala psa z útulku pro psy
nebo psa nalezeného v katastru mûsta
Krásná Lípa; osoba, které stanoví povinnost
drÏení a pouÏívání psa zvlá‰tní právní pﬁedpis.
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RÛzné
 Na setkání starostÛ ·luknovského v˘bûÏku
bylo projednáno zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti
ve v˘bûÏku od 1. 5. 2005, rozpoãet sdruÏení
a spoleãn˘ projekt obcí na v˘stavbu vodovodÛ a kanalizací. Krásná Lípa je zapojena do
spoleãného projektu obcí s 3. etapou kanalizace ve v˘‰i 39,2 mil Kã.
 SdruÏení pro rozvoj ·luknovska pﬁipravuje
vydání kalendáﬁe kulturních, spoleãensk˘ch
a sportovních regionálních akcí ve ·luknovském v˘bûÏku v roce 2005. Podklady do kalendáﬁe mÛÏete zaslat na MûÚ ·luknov.
 âeské ·v˘carsko, o. p. s., a mûsto Krásná
Lípa vydali novou uliãní mapu centra mûsta.
Mapa je k dispozici v Informaãním stﬁedisku za
drobn˘ poplatek. Na mapû jsou vyznaãeny
a popsány zajímavosti z mûsta, otevírací doby
sportovních a kulturních zaﬁízení, kontakty a její
obal tvoﬁí dvû oddûlitelné pohlednice s fotografiemi z mûsta a Kyjovského údolí.
 Do 15. 2 . 2005 si zájmové organizace ve
mûstû mohou poÏádat o dotaci na svou ãinnost a o dotaci na akce, které poﬁádají. Formuláﬁe jsou k dispozici na MûÚ u Jany Va‰utové. Jedinou zmûnou v pravidlech je
moÏnost pﬁispût na akce aÏ do v˘‰e 50% nákladÛ na akce uvedené v Kalendáﬁi kulturních, spoleãensk˘ch a sportovních akcí
v roce 2005. Toto pravidlo platí pro v‰echny
akce v tomto kalendáﬁi uvedené, jiÏ se nerozdûlují akce na které mûsto pﬁispûje 33% z nákladÛ a na které pﬁispûje 50% z nákladÛ. Komise bude tak jako v loÀském roce navrhovat
k rozdûlení mezi organizace na akce 80.000,Kã a na ãinnost 80.000,- Kã. Kalendáﬁ akcí vyjde v ti‰tûné podobû v nejbliÏ‰ích dnech
a bude k dispozici v Informaãním stﬁedisku.

Vadí ti ‰ikana?
Tak nûco udûlej!
Pokud jste se v Krásné Lípû setkali s jak˘mkoliv projevem ‰ikanování (uráÏky, ubliÏování,
omezování, krádeÏe penûz, svaãin, obleãení,
mobilÛ, obtûÏování, osahávání a sexuální obtûÏování, domácí násilí ze strany sourozencÛ,
rodiãÛ i jin˘ch osob, vyhroÏování, apod.), popi‰te konkrétní pﬁípad a dopis vhoìte do
nové SCHRÁNKY DÒVùRY, umístûné v pﬁízemí
domu sluÏeb.
Doporuãení: tato schránka je anonymní, ale
pro ﬁádné vy‰etﬁení a následné potrestání ‰ikany je vhodné uvést co nejvíce konkrétních
údajÛ o ãinu, vãetnû jmen obûtí a pachatelÛ.
Schránku dÛvûry realizoval T-KLUB Krásná
Lípa na náklady mûsta Krásné Lípy ve spolupráci s Parlamentem dûtí a mládeÏe pﬁi Základní ‰kole v Krásné Lípû.

T-KLUB Krásná Lípa, zaﬁízení pro dûti a mládeÏ,
tel. 606 882 589
Plán akcí na ÚNOR 2005
12. 2. sobota 14.00 - SoutûÏ o nejhezãí zimní obrázek ( psací potﬁeby s sebou)
13. 2. nedûle 15.00 - Valent˘nské krmení zvíﬁátek
17. 2. ãtvrtek - Elektronické ‰ipky po cel˘ den zdarma
19. 2. sobota 13.45 - V˘let do bazénu, drÏitelé zlat˘ch karet mají v˘let zdarma.
20. 2. nedûle 15.00 - SoutûÏ o stavbu nejvût‰ího a nejhezãího snûhuláka (pokud bude sníh)
24. 2. ãtvrtek - Kuleãník po cel˘ den zdarma
26. 2. sobota 14.00 - SoutûÏ v lezení na lezecké stûnû

T-KLUB v roce 2004 nezahálel
Krásnolipské ,,téãko“ bylo opût otevﬁeno
v lednu 2004. V prÛbûhu minulého roku plnil Tklub úspû‰nû svou hlavní funkci zaﬁízení pro
dûti a mládeÏ, ve kterém tráví mladí lidé svÛj
voln˘ ãas. Denní náv‰tûvnost se cel˘ rok pohybovala okolo 40 lidí, ale v nûkter˘ch dnech
sem zavítalo i pﬁes 70 náv‰tûvníkÛ, coÏ ov‰em
bylo nad technické moÏnosti klubu.
Ihned po znovuotevﬁení T-klubu jsme zavedli
mûsíãní programy, jejichÏ souãástí bylo po
cel˘ rok konání minimálnû jednoho velkého
turnaje, tﬁí men‰ích soutûÏí a dvou v˘letÛ mûsíãnû. Spoleãnû se Z· jsme poﬁádali turnaje
v kopané a pﬁehazované na hﬁi‰tích
u T-klubu, v tûlocviãnû i v novém sportovním
areálu. Tûchto velk˘ch turnajÛ se vÏdy úãastnilo okolo 70 hráãÛ. Pravidelnû, minimálnû
jednou mûsíãnû jsme poﬁádali v˘lety do rumburského bazénu.
Bûhem roku 2004 se nám podaﬁilo, i díky
pﬁekroãení plánovan˘ch pﬁíjmÛ, podstatnû
roz‰íﬁit vybavení T-klubu: zakoupili jsme kuleãník, posilovací lavici, rotoped, novou televizi,
mikrovlnnou troubu, nové moderní stolní hry,
instalovali jsme nové anténní rozvody, díky
sponzorÛm jsme získali herní konzoli Playstation 2 a zrealizovali jsme minigalerii velkoplo‰n˘ch tabulí.
Bûhem roku 2004 se T-klub aktivnû podílel
také na akcích, poﬁádan˘ch mûstem - pomáhali jsme pﬁi ãarodûjnicích a pﬁi setkání pûveck˘ch sborÛ, starali jsme se o tﬁi disciplíny pﬁi
Dnu dûtí, pomáhali jsme s organizací setkání

âechií a dﬁevosochaﬁského sympozia, stali
jsme se ãerty, andûly a mikulá‰i pﬁi Mikulá‰ské
nadílce v Kulturním domû a byli jsme i u poﬁádání Turnaje ﬁeckoﬁímského zápasu.
Bûhem roku získal T-KLUB od sponzorÛ
a partnerÛ finanãní prostﬁedky, vybavení
i dal‰í, nepenûÏní pomoc.
Sponzory a partnery T-klubu byli: firma
OCELOT, s.r.o, Jan KOLAR – prodej hutního
materiálu, Petr KARMAN – paintball, Jaroslav
Stibor – print@ctive, Pharming Zahrady, Základní ‰kola Krásná Lípa, Dana a Petr Novákovi, OS Dromedár a Mgr. HoﬁeÀovsk˘, Penzion Kﬁinice a mnozí dal‰í ochotní a bezvadní
lidé, firmy i instituce.
BohuÏel ne v‰e bylo v minulém roce v˘borné, nepodaﬁilo se nám dosáhnout na dotace, nûkteﬁí náv‰tûvníci bojovali s pravidly
klubu a setkali jsme se také s vandaly, kteﬁí
nám poniãili okolí klubu.
Za cel˘ T-KLUB dûkuji v‰em na‰im sponzorÛm
a partnerÛm za jejich pﬁízeÀ v roce 2004 a tû‰ím se na dal‰í spolupráci v leto‰ním roce, kdy
se budeme opût snaÏit o dal‰í zlep‰ení sluÏeb
klubu, znovu budeme Ïádat o dotace, budeme pokraãovat v zapoãat˘ch projektech
a spolupracovat se v‰emi na‰imi partnery. Zaãali jsme tím, Ïe jsme na zaãátku ledna vymalovali T-KLUB veselej‰í Ïlutou barvou a ve spolupráci s Dûtsk˘m parlamentem pﬁi Základní
‰kole jsme v tûchto dnech zrealizovali proti‰ikanovou schránku dÛvûry.
(Jan Fiala, T-KLUB)

Kalendáﬁ akcí na únor
19. 2. 2005 20.00 PLES ·KOLY
26. 2. 2005 15.00 ZPùVÁâEK TOL·TEJNSKÉHO PANSTVÍ

Místo konání: kulturní dÛm, poﬁádá: Z· Krásná Lípa
soutûÏ dûtsk˘ch zpûvákÛ a zpûvaãek. Informace – kulturní dÛm – kino 412 384 096
Místo konání: kulturní dÛm, poﬁádá: mûsto Krásná Lípa
únor - Karneval pro dûti
poﬁádá: Mateﬁské centrum Beru‰ka
únor - dle poãasí Brtnické ledopády
poﬁádá: Klub ãesk˘ch turistÛ
únor - okresní soutûÏ muÏÛ i Ïen - odbíjená
poﬁádá: TJ odbíjená
únor - bﬁezen I. roãník vûdomostní soutûÏe Co v‰echno uÏ vím o pﬁírodû
téma: „Mláìata a jejich Ïivot v lese“
Informace na www stránkách âSOP Tilia, poﬁádá: âSOP TILIA
probíhá - fotografická soutûÏ NÁ· NÁRODNÍ PARK âESKÉ ·V¯CARSKO na téma: KRÁSNÁ LÍPA – SÍDLO SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU âESKÉ ·V¯CARSKO
bliÏ‰í informace na www.krasnalipa.cz, podatelna@krasnalipa.cz
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KINO Krásná Lípa
Pondûlí 14. 2.
SNOWBOARëÁCI
od 16.00 a od 18.00
Vyrazili na hory s vizí zástupu krasavic, oslnûn˘ch jejich v˘kony na snowboardu - realita
ml. pﬁístupno, 99 min., 60 Kã
bude v teenagerovské komedii ale úplnû jiná.
Stﬁeda 16. 2.
SUPER PROHNILÍ
od 18.00
Legendární nesourodá policejní dvojice opût v akci! Francouzská komedie o tom, Ïe minulost nezdrbne‰.
ml. pﬁístupno od 12 let, 104 min., 60 Kã
Pondûlí 21. 2.
ÚÎAS≈ÁKOVI
ãeská verze
od 17.00
Filmové studio PIXAR opût dokazuje, Ïe v animovan˘ch filmech nemá konkurenci! Na co
ml. pﬁístupno, 110 min., dûti 40 Kã a dospûlí 60 Kã
sáhne, mûní se ve zlato.
Stﬁeda 23. 2.
ZAHULÍME, UVIDÍME
od 18.00
KdyÏ jsou zhulení a odhodlaní, nic je nezastaví. Dva teenageﬁi bojují s osudem, aby si
mohli dát vytouÏeného hamburgera.
ml. pﬁístupno, 99 min., 60 Kã

Zlato, stﬁíbro, bronz
V nedûli 30. ledna se v Liberci konalo mistrovství oblasti seniorÛ v zápase ﬁeckoﬁímském a tﬁíletá tréninková prÛprava krásnolipsk˘ch borcÛ se prosadila i mezi mnohem
zku‰enûj‰ími zápasníky kraje.
To, Ïe krásnolip‰tí Ïáci, ale hlavnû dûvãata, patﬁí mezi nejlep‰í v republice si nejen
v kraji zvykli. Îe máme i dobré juniory a seniory si budou muset zvyknout také.
Umístûní krásnolipsk˘ch zápasníkÛ.
60 kg
stﬁíbro
Kovaﬁík Martin
74 kg
bronz
Malina Petr
84 kg
zlato
RÛÏiãka Petr
Dá se ﬁíci, Ïe je to velk˘ úspûch ale zároveÀ velká ‰koda, Ïe i dal‰í krásnolip‰tí zápasníci této vûkové kategorie se zalekli
startu a moÏnosti konfrontace. VÏdyÈ Mí‰a
Pelikán by v hmotnosti do 55 kg na nûkterou z medailí urãitû dosáhl.
Pro pﬁípravku chlapcÛ v zápase ﬁeckoﬁímském a kadetky v zápase ve volném stylu se

pravidelnû koná 22. ledna turnaj v Kladnû.
Toho leto‰ního se vzhledem k nepﬁíznivému
poãasí zúãastnilo pouze 109 závodníkÛ
a závodnic z 11. oddílÛ.
Umístûní na‰ich chlapcÛ.
20 kg
3. Urban Zdenûk
6 let
24 kg
7. Hladík Václav
6 let
26 kg
5. Hladík Oldﬁich
7 let
31 kg
9. Halama Petr
9 let
35 kg
12. Ruzso Jan
10 let
38 kg
I. Rúzik Filip
10 let
Pro vût‰inu chlapcÛ to bylo první setkání
se soupeﬁi mimo trénink. Bojovností a nasazením uspûli. Dá se ﬁíci, Ïe o sobû dají je‰tû
vûdût. V kategorii kadetek za Krásnou Lípu
nastoupila 3 dûvãata, která jsou je‰tû Ïákynûmi, pﬁestoÏe potvrdila, Ïe skuteãnû patﬁí
do ‰piãky v rámci âR.
34 kg
II. Ferencová Markéta
48 kg
I. BartoÀová ·árka
70 kg
III. Îitníková Dana

Kokosy na snûhu mûly
nejoriginálnûj‰í vozidlo
Pekáã, hrnec, igelit, ale i klasické sáÀky
nebo boby. S tím v‰ím mohli pﬁijít milovníci
úsmûvného sáÀkování na kopec „Pavlák“,
kde se jiÏ podruhé konala krásnolipská sáÀkyjáda. Vypsány byli ãtyﬁi disciplíny, ale nejobsazenûj‰í pﬁeci jen bylo sáÀkování a bobování. Originálních vozítek se na kopci
objevilo pouze pût, ale i tak to bylo o dvû
více neÏ v roce loÀském. „Vozítek vlastní v˘roby sice nepﬁibilo, ale zase bych ﬁekl, Ïe si
s jejich v˘robou oproti loÀskému roku dali jejich majitelé více práce,“ ﬁekl jeden z organizátorÛ akce Jakub Juda.
SoutûÏí ve sjezdu z kopce na rychlost se
zúãastnilo pﬁes ‰edesát dva závodníkÛ, ale
spoleãnû s diváky se jich na kopci se‰lo
podstatnû více. Mezi vítûze se tentokrát zapsali Kristián Huãko, Pepa Sivák a KáÈa Müllerová, ale nejvût‰í aplaus za vtipnost
a krásu svého vozidla sklidila kormidelnice
Martina Herciková, která ﬁídila ãtyﬁsedadlov˘ bob Kokosy na snûhu. V‰ichni jmenovaní z Pavláku odcházeli se sladkou odmû-

nou, s dobrou náladou pak domÛ míﬁili
úplnû v‰ichni.
SáÀkyjádu v Krásné Lípû v uplynulém sobotním odpoledni jiÏ podruhé pro malé
i vût‰í milovníky úsmûvného sáÀkování na
„Pavláku“ uspoﬁádal âesk˘ svaz ochráncÛ
pﬁírody Tilia a obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko.
(vik)

Koneãnou podobu
získá park aÏ za
dva roky
pokraãování ze strany 1
... Do konce roku 2006 tak bude moÏné realizovat vût‰inu plánovan˘ch zámûrÛ,“ podotkl.
Vyjmenoval, Ïe sadovnické úpravy probûhnou na více neÏ deseti hektarech, o‰etﬁeno
bude témûﬁ dvû stû stromÛ, ze sedmi tisíc
metrÛ ãtvereãních budou odstranûny náletové dﬁeviny, namísto toho bude v parku ale
vysazeno více neÏ pût set stromÛ a dvacet tﬁi
tisíce keﬁÛ. „Po dokonãení obnovy parku
získá Krásná Lípa v˘jimeãnou, kvalitnû upravenou a dendrologicky velmi hodnotnou
plochu v tûsné blízkosti centra mûsta, se kter˘m je organicky propojena v loÀském roce
obnovenou alejí na hrázi rybníka Cimrák,“
zdÛraznil Jan Koláﬁ.
V jarních mûsících budou v areálu parku rozmístûny dﬁevûné sochy a plastiky vytvoﬁené
na loÀském setkání ﬁezbáﬁÛ. Vût‰ina stromÛ
a keﬁÛ bude postupnû opatﬁena popiskami
s jejich názvy, na informaãních tabulích budou uvedeny dal‰í zajímavé botanické
a dendrologické informace.
(vik)

·luknovsko má
katalog sociálních
sluÏeb
Vydan˘ katalog informuje o sociálních sluÏbách, které jsou ve ·luknovském v˘bûÏku dostupné. Mimo jiné pﬁiná‰í i cenné informace
o jejich kvalitû a rozsahu a kontakty na nû,
dÛleÏitá telefonní ãísla, ale i v˘‰i finanãní
úhrady za poskytnuté sluÏby, bezbariérovost
jednotliv˘ch zaﬁízení, délku ãekací doby ãi
otevírací dobu. Katalog je rozdûlen na nûkolik
ãástí, které poskytují informace o sluÏbách jak
pro seniory, tak i lidi ohroÏené drogou, zdravotnû postiÏené, pro dûti a mládeÏ, etnické
skupiny ãi lidi v nouzi a náhlé Ïivotní krizi. Vzhledem k neustále se mûnící situaci na sociálním poli bude katalog stále aktualizován
a doplÀován a lidé se s ním mohou seznámit
na mûstsk˘ch a obecních úﬁadech, v zaﬁízeních sociální péãe, u lékaﬁÛ, v informaãním
stﬁedisku nebo i v kadeﬁnictví.
(vik)
Vzpomínka

Dne 12. 2. 2005 uplyne 10 let ode
dne kdy zemﬁel Ing. Oto Souãek, CSc.
VzpomeÀte s námi na dobrého ãlovûka, hodného tátu a maÏela.
Marta Souãková – manÏelka
Ota Souãek – syn
Marta Zelenková – dcera

âtyﬁsedadlov˘ bob Martiny Hercikové se
stal nejoriginálnûj‰ím vozidlem víkendové
krásnolipské sáÀkyjády.

Dne 1. ledna 2005 nás ve vûku nedoÏit˘ch 74 let navÏdy
opustil pan Václav Maco, kter˘ více nûÏ padesát let Ïil
v Krásné Lípû. Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte si
prosím s námi.
Za rodinu Macov˘ch vnuãka Romanka.

VIK¯¤, KRÁSNOLIPSK¯ PÒLMùSÍâNÍK, vydává mûsto Krásná Lípa, Iâ: 00261459, ‰éfredaktor ·árka Pe‰ková. Adresa redakce: Mûstsk˘ úﬁad
Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412 354 831. Pﬁíspûvky a inzerci pﬁijímá MûÚ Krásná Lípa. Sazba: Ondﬁej HoﬁeÀovsk˘, tisk: Tisk Krásná Lípa, s. r. o.
Registrováno OÚ Dûãín, ã. reg. OÚ 16/92.
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USNESENÍ

z 52. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa, které se konalo dne 3. února 2005
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Centrum âeského ·v˘carka
Usnesení RM ã. 52 – 01
RM bere na vûdomí informace o provádûní jednotliv˘ch realizaãních dokumentací Projektu Centrum NP
â· I a nové provedení PD a obsahu dílãích staveb.
RM bere na vûdomí návrh smlouvy s Ministerstvem
pro místní rozvoj âR na financování Projektu NPâ· I.
RM schvaluje základní podmínky pﬁipravovaného
v˘bûrového ﬁízení na dodavatele stavební ãásti
Projektu Centrum NPâ· I.
2. V˘stavba DPS II.
Usnesení RM ã. 52 – 02
RM bere na vûdomí prÛbûh v˘stavby 28 bytov˘ch
jednotek (DPS II) a pﬁedstih oproti harmonogramu
stavby dle SOD a schvaluje proplacení platby vy‰‰ího plnûní ve v˘‰i podílu mûsta v roce 2005.
3. PﬁedbûÏn˘ návrh rozpoãtu na rok 2005
Usnesení RM ã. 52 – 03
RM bere na vûdomí v˘sledky hospodaﬁení mûsta
za rok 2004 a pﬁedbûÏn˘ návrh rozpoãtu mûsta na
rok 2005.
II. DO·LÁ PO·TA
1. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 52 – 04
RM na základû Ïádosti Romana Kováﬁe a Soni Kováﬁové, bytem RÛÏová 1522/2d, Rumburk schvaluje
prodlouÏení termínu v˘povûdi nájmu nebytov˘ prostor v objektu Kﬁinické nám. 6/11 do 28.2.2005
vãetnû fyzického pﬁedání prostor.
Usnesení RM ã. 52 – 05
RM schvaluje vrácení ãásti sloÏené kauce po
odeãtu plné v˘‰e nájemného ve v˘‰i 23.758,- Kã, za
období od 1.5.2004 do 30.11.2004 za pronájem nebytov˘ch prostor v objektu Kﬁinické nám. 6/11,
Krásná Lípa Romanu a Sonû Kováﬁov˘m, bytem RÛÏová 1522/2d, Rumburk, za podmínky zaplacení
nájmu za únor.
Usnesení RM ã. 52 – 06
RM neschvaluje pronájem ãásti nebytov˘ch prostor
v objektu Kﬁinické nám. 6/11 (videopÛjãovna) Romanu a Sonû Kováﬁov˘m, bytem RÛÏová 1522/2d,
Rumburk, z dÛvodu nemoÏnosti samostatného provozování.
Usnesení RM ã. 52 – 07
RM neschvaluje pronájem nebytov˘ch prostor
v objektu Kﬁinické námûstí 6/11, Krásná Lípa Lucii
Kotvaldové, bytem Zemská 1446/10, Teplice za
úãelem zﬁízení sport baru a sázkové kanceláﬁe.

Usnesení RM ã. 52 – 08
RM schvaluje pronájem nebytov˘ch prostor v objektu Kﬁinické námûstí 6/11, Krásná Lípa Son Nguyen Ngocovi, bytem Matu‰ova 83/4, Rumburk za
úãelem zﬁízení obchodu se smí‰en˘m zboÏím, za
podmínky souhlasu s pﬁípadn˘m zájmem o podnájem prostor pro videopÛjãovnu.

Usnesení RM ã. 52 – 09
RM neschvaluje zmûnu uÏívání nebytov˘ch prostor
v objektu PraÏská 278/4, Krásná Lípa.
Nguyenu Thangovi a Lan Hoové oba bytem Podhájí 240/8, Rumburk.
Usnesení RM ã. 52 – 10
RM neschvaluje roz‰íﬁení nájemní smlouvy ã.
2000/22/15-225 mezi mûstem Krásná Lípa a Lan Hoovou a Nguyenem Thangem o nového spoleãníka
firmy Jiﬁího ·tikara bytem Jungmannova 768, ·luknov.
2. Smlouva o podlicenci audiovizuálních dûl
Usnesení RM ã. 52 – 11
RM schvaluje uzavﬁení smlouvy o poskytování podlicence k uÏití audiovizuálních dûl s firmou Cinemart,
a. s. se sídlem Praha 1, Národní 28 dle pﬁedloÏeného návrhu.
3. Rámcová kupní smlouva
Usnesení RM ã. 52 – 12
RM schvaluje rámcovou kupní smlouvu ã.
2005/34/19-25 mezi mûstem Krásná Lípa a ing. Petrem Hanekem, Tovární 205, Rumburk o dodávkách
zboÏí ze skladu prodávajícího pro rok 2005.
4. Kupní smlouva
Usnesení RM ã. 52 – 13
RM schvaluje návrh kupní smlouvy ã. 2005/34/19-26
mezi mûstem Krásná Lípa a Kamenolom Císaﬁsk˘
a.s., Pﬁíkop 15/17, Brno o dodávkách kameniva pro
rok 2005.
5. Veﬁejná linková osobní vnitrostátní doprava
Usnesení RM ã. 52 – 14
RM projednala Ïádost soukromého dopravce
pana Stanislava Janíka, Hﬁbitovní 3123, 407 47
Varnsdorf o udûlení licence na provozování veﬁejné linkové osobní vnitrostátní dopravy na linkách:
Rumburk - Krásná Lípa - Chﬁibská - âeská Kamenice - Dûãín
Rumburk - Krásná Lípa - Doubice
Varnsdorf - Krásná Lípa - Brtníky
Horní PodluÏí - Rybni‰tû - Krásná Lípa - Rumburk
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a souhlasí s provozováním v˘‰e uveden˘ch autobusov˘ch linek.
III. RÒZNÉ
1. Stanovení platu ﬁeditelky Z·
Usnesení RM ã. 52 – 15
RM schvaluje, na základû Naﬁízení vlády
ã. 330/2003 Sb., ve znûní NV 637/2004 Sb. platného
od 1. 1. 2005, úpravu platového v˘mûru ﬁeditelky Z·
Krásná Lípa, pﬁíspûvkové organizace mûsta Krásná
Lípa, v pﬁedloÏeném znûní.
2. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 52 – 16
RM ru‰í usnesení RM ã. 49-17 ze dne 15. 12. 2004
z dÛvodu dohody mûsta a Ïadatele o zmûnû pronajat˘ch nebytov˘ch prostor.
Usnesení RM ã. 52 – 17
RM schvaluje pronájem nebytov˘ch prostor ã.1
v objektu Masarykova 1094/4 JUDr. Miroslavu Hlavniãkovi, Kamenická 836, Kamenick˘ ·enov od
16. 3. 2005.
Usnesení RM ã. 52 – 18
RM schvaluje pronájem nebytov˘ch prostor ã. 4 a 5
v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa o rozloze
cca 287m2 pro firmu AZ Sanace a. s. se sídlem PraÏská 53, Ústí nad Labem za následujících podmínek:
a) nájemce provede pﬁestavbu cel˘ch nebytov˘ch prostor, vãetnû kompletních elektrick˘ch rozvodÛ v minimální v˘‰i 800 tis. Kã a rozsahu specifikovaném v˘kazem prací a PD dle pﬁedloÏeného
návrhu.
b) bude uzavﬁena nájemní smlouva na dobu mini-

11. února 2005

málnû 6 let a uzavﬁena podnájemní smlouva s o. p.
s. âeské ·v˘carsko na stejnou dobu.
c) investované prostﬁedky budou zapoãteny s nájemn˘m na 6 let.
d) nájemce provede pﬁestavbu do 30. 4. 2005 a rekolaudaci nebytov˘ch prostor do 31. 7. 2005.
3. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 52 – 19
RM neschvaluje Ïádost o pﬁihlá‰ení k trvalému pobytu Felixovi Krejãímu, trvale bytem Krásná Lípa,
Havlíãkova 628/34 pro Pavla Máje, trvale bytem Jiﬁíkov, Na Vyhlídce 992/27 na adresu Krásná Lípa,
Havlíãkova 628/34.
4. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 52 – 20
RM schvaluje plán akcí kulturního domu na mûsíc
únor 2005.
VI. INFORMACE
RM dále projednala tuto informaci:
- PF âR – souhlas se zahájením ﬁízení ve vûci stavby
„Krásná Lípa – kanalizace III. etapa“
- dopravní obsluÏnost roku 2004
- nabídka mûsta Most na spoleãn˘ odprodej zb˘vajících akcií SâE, a. s.
- náv‰tûvnost knihovny za leden 2005
- náv‰tûvnost kina v roce 2004
RM dále projednala tento zápisy z jednání komisí
a v˘borÛ:
- cestovního ruchu ze dne 31. 1. 2005
- kontrolního v˘boru ze dne 27. 1. 2005
- finanãního v˘boru ze dne 31. 1. 2005

Krásná Lípa opût boduje ve sbûru separovaného odpadu
Za rok 2004 jsme v Krásné Lípû nasbírali celkem 89 079 kg separovaného odpadu. To je oproti roku 2003 o 24 700 kg více. Dûkujeme V‰em
obãanÛm, kteﬁí se do systému separace zapojili.

