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Pomocnou ruku nezamûstnan˘m
podá komunitní centrum
Prvního bﬁezna v 17 hodin bylo oficiálnû
otevﬁeno Komunitní centrum âeského ·v˘carska, které v rámci Iniciativy spoleãenství
Equal nabízí pomoc v‰em lidem, kteﬁí se setkali s nerovností ãi diskriminací na trhu
práce. Starosta mûsta Zbynûk Linhart Komunitnímu centru popﬁál spokojené a úspû‰né klienty a spoleãnû s místostarostkou
Hanou Volfovou pﬁestﬁihl pásku otevírající
dveﬁe tûm lidem, kteﬁí potﬁebují a chtûjí pomoci pﬁi hledání práce, jejím udrÏení a pﬁi
ﬁe‰ení v‰ech pracovnûprávních vztahÛ.
První náv‰tûvníci Komunitního centra si
mohli prohlédnout modernû vybavené

uãebny s nov˘mi poãítaãi, v˘poãetní
a kanceláﬁskou technikou a nov˘m nábytkem, které jsou pﬁipraveny na vzdûlávání
klientÛ.
Slavnostní otevﬁení Komunitního centra
bylo doprovázeno v˘stavou Agentury Pondûlí, která má v Komunitním centru âeského ·v˘carska poboãku. V˘stava zde prezentovala klienty s postiÏením, kter˘m se za
pomoci asistentÛ podaﬁilo najít práci v regionu a jak uvedla vedoucí Agentury Pondûlí, Ing. Monika Lampová, devadesát procent lidí si práci doposud udrÏelo.
Jakub Juda

I letos nás ãekají zajímavé akce
Nejsme uÏ jen neznámé pﬁíhraniãní mûsteãko. Zásluhou aktivit mnoha na‰ich organizací a spoluobãanÛ se stáváme místem, kde
se v leto‰ním roce uskuteãní mnoho v˘znamn˘ch nadregionálních ãi celostátních akcí.
A to je dobﬁe. Mezi ty nejv˘znamnûj‰í bych
zaﬁadil:
- Národní finále ekologické olympiády ÏákÛ
stﬁedních ‰kol 18. – 21. 5.
- Folklorní festival Tol‰tejnského panství 9. 11. 6.
- Tour de Feminin – cyklistick˘ závod Ïen zaﬁazen˘ do Svûtového poháru 5. -9. 7.
- Celostátní sraz Klubu ãesk˘ch turistÛ – obnoven˘ po cca 17 letech s mezinárodní
úãastí, vãetnû zástupcÛ turistick˘ch oddílÛ
mládeÏe 5. – 13. 8.

- Dny âeského ·v˘carska 9. 9.
- Sraz majitelÛ motocyklÛ âechie-Böhmerland 2 . 9.
- Sachsen Clasic – mezinárodní závod veteránÛ 19. 8.
- Mistrovství âR v ﬁeckoﬁímském zápase dûtí
a mládeÏe 21. 10.
A k tomu je‰tû celá ﬁada víceménû tradiãních akcí. Vût‰inu z nich spolupoﬁádá ãi podporuje mûsto.Vûﬁím, Ïe se vût‰ina z v˘‰e zmiÀovan˘ch, tradiãních i nov˘ch veﬁejn˘ch
akcí zdárnû uskuteãní a stane se zajímav˘m
nejen pro nás v‰echny, ale i pro náv‰tûvníky
Krásné Lípy a âeského ·v˘carska. Více se dozvíte v kalendáﬁi kulturních, sportovních
a spoleãensk˘ch akcí na rok 2006.
Z. Linhart

Veﬁejná hromadná doprava
ve ·luknovském v˘bûÏku
Vypjaté vztahy mezi Ústeck˘m krajem a provozovatelem veﬁejné hromadné dopravy
DPÚK, a. s. zneklidÀují starosty obcí na ·luknovsku. Starostové osmnácti obcí se proto rozhodli
napsat dopis krajsk˘m zastupitelÛm, v nûmÏ vyjadﬁují své stanovisko k vzniklé situaci a jehoÏ nûkteré body by mûly b˘t vzaty v potaz pﬁi dal‰ím
jednání s DPÚK. Proto obce Ïádají, aby kraj
pﬁi dal‰ích jednáních o dopravû zaujal stanovisko, které by neohrozilo fungování veﬁejné hromadné dopravy v na‰em regionu.
ZároveÀ zastupitele Ïádají, aby se – pokud

to bude moÏné – omezily finance, které
obû soupeﬁící strany vynakládají buì na
zbyteãné soudní spory, nebo na nákladné
„informaãní“ kampanû, které v koneãném
dÛsledku zaplatí obãan. Velmi obtíÏnû se
potom vysvûtluje nárÛst plateb od obcí na
zv˘‰ené náklady „na provoz“. Poslední Ïádostí starostÛ je, aby pﬁi jednáních obû
strany hledaly spoleãn˘ kompromis, kter˘
bude mít jedin˘ cíl – spokojenost obãanÛ.

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe vyjde
v úter˘ 21. 3. 2006

Dobﬁí lidé
je‰tû Ïijí
Pﬁesnû 14 400 Kã získalo krásnolipské
„Téãko“ na projekt S T-klubem za poznáním. Jsou to peníze, které pro nás
v rámci sbírky Pozvednûte slabé, kterou
jiÏ ãtvrt˘m rokem poﬁádá Nadace Euronisa z Liberce, vybrali studenti varnsdorfského Biskupského gymnázia mezi tamními lidmi. Za tyto peníze se bûhem
leto‰ního roku dûti podívají i do míst,
které by jinak moÏná nepoznaly. Pojedeme napﬁ. do dráÏìanského Zwingeru,
budeme se brodit dÏunglí v novém tropickém pavilonu praÏské ZOO, ale nav‰tívíme také koncentraãní tábor v Terezínû.
Za cel˘ T-klub dûkuji v‰em dobr˘m lidem, kteﬁí se podíleli na realizaci na‰í
sbírky a také sami na pomoc místním dûtem pﬁispûli. Dûkuji pracovníkÛm Informaãního stﬁediska na námûstí, zamûstnancÛm mûstského úﬁadu, starostovi
mûsta ZbyÀkovi Linhartovi, ﬁediteli NP â·
ZdeÀkovi$ Patzeltovi, prodejci hutních
materiálÛ Janu Kolarovi, studentÛm Biskupského gymnázia z Varnsdorfu, a pak
pﬁedev‰ím tûm mnoh˘m ostatním, kteﬁí
do na‰í pokladniãky také pﬁispûli a jejichÏ jména bohuÏel neznám. Velké podûkování patﬁí i Nadaci Euronisa z Liberce, která celou sbírku organizovala
a za‰títila.
Jan Fiala, T-klub

Krásná Lípa
dostala
jedniãku
Místní i pﬁespolní srovnávají údrÏbu mûstsk˘ch komunikací s dal‰ími obcemi. Z tohoto srovnávání vychází Krásná Lípa
s ãist˘m ‰títem. Toho, v jaké kvalitû probíhala zimní údrÏba komunikací ve mûstû,
si také váÏí vedení mûsta a pracovníkÛm
technick˘ch sluÏeb, kteﬁí se o to zaslouÏili,
dûkuje.
(vik)

Ing. Milan Koﬁínek, starosta ·luknova

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner
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Svoz separovaného
odpadu
NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu probûhne v pondûlí 13. 3. 2006 ve Vlãí Hoﬁe
a v Zahradách a ve ãtvrtek 16. 3. 2006
v Krásné Lípû.

yÏ…
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dûlat, kdyÏ ...
... nechci, abychom se jednou brodili
v odpadcích ...
Nejjednodu‰‰ím ﬁe‰ením je zaãít se separací (tﬁídûním) odpadÛ! SníÏíme objemy popelnic i mnoÏství odpadÛ na
skládkách, v˘znamn˘m zpÛsobem ulehãíme Ïivotnímu prostﬁedí a zároveÀ u‰etﬁíme zdroje surovin i energie a kdo ví,
i záchrann˘ kruh vyroben˘ recyklací na‰eho odpadu moÏná nûkomu jednou
pﬁijde vhod… Tﬁídit mÛÏeme napﬁ. papír
a nápojové kartony, plasty, sáãky a PET
lahve, sklo, textil, pﬁístrojové baterie,
drobné kovové pﬁedmûty i polystyren.
V Krásné Lípû tﬁídíme odpady nûkolika
zpÛsoby:
1. pomocí pytlÛ, které jsou zdarma k dispozici v Infocentru na námûstí nebo
v kanceláﬁi Technick˘ch sluÏeb. Zavázané pytle s oddûlen˘m obsahem
(kaÏd˘ druh do jiného pytle) uloÏíme lich˘ t˘den ve ãtvrtek na svozovou trasu
(viz mapka) a o ostatní se uÏ postará
firma Pro EKO Varnsdorf.
2. pomocí barevn˘ch sbûrn˘ch nádob
a kontejnerÛ (viz mapka)
3. obyvatelé panelov˘ch domÛ mohou
také vyuÏít rukávcÛ na PET lahve, umístûn˘ch v suterénech domÛ.
BliÏ‰í informace: M. Matu‰ková, odbor
Ïivotního prostﬁedí, MûÚ Krásná Lípa,
tel. 412 354 833, e-mail: matuskova@
krasnalipa.cz
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Nav‰tivte ekoporadnu
v Krásné Lípû
Nevíte, jak správnû tﬁídit odpady, kter˘ ãistící prostﬁedek je nej‰etrnûj‰í k Ïivotnímu prostﬁedí, jak u‰etﬁit elektrickou energii v domácnosti, jak správnû krmit ptáky v zimû?
Od leto‰ního roku vám odpovûdi na tyto
i jiné otázky z oblasti Ïivotního prostﬁedí pomohou zodpovûdût v informaãním stﬁedisku v Krásné Lípû na námûstí. Naleznete
v nûm tzv. ekokoutek, kam pro vás získáváme z nejrÛznûj‰ích zdrojÛ informaãní letáky, které ﬁe‰í tyto i dal‰í va‰e otázky z oblasti Ïivotního prostﬁedí a ochrany pﬁírody.
V informaãním stﬁedisku existuje také ãítarniãka, kde mÛÏete nahlédnout do publikací, v nichÏ naleznete informace o tom,
jak zodpovûdnû pﬁistupovat k Ïivotnímu
prostﬁedí ve svém kaÏdodenním Ïivotû, jak
se zúãastÀovat rozhodování o Ïivotním prostﬁedí ve mûstû apod.

Nûmeck˘ odpad zavalil
i Krásnou Lípu
Tak jako v dal‰ích obcích v blízkosti hranic
se SRN se na parkovi‰ti u ACHP objevila
hromada odpadu, kdyÏ v nûmeck˘ch igelitov˘ch a papírov˘ch ta‰kách byly odûvy
a hadrové hraãky. Na 5,5 tuny nûmeckého
odpadu mûsto nechalo na vlastní náklady
odvézt na skládku v RoÏanech. Mûsto nechalo skládku zlikvidovat z obav, aby se
nelegální hromada odpadu nerozrostla
v ãernou skládku. Mûstskou kasu tato likvidace pﬁi‰la na rovn˘ch 7743 Kã.
(vik)

OPS âeské ·v˘carsko hledá
kolegy/kolegynû na obsazení
následující pozice:
1. Koordinátor ekoporadensk˘ch sluÏeb (KEP)
PoÏadujeme:
- S· nebo V· vzdûlání v oblasti Ïivotního prostﬁedí, pﬁírodních vûd
- základní orientace v problematice Ïivotního
prostﬁedí a ochrany pﬁírody
- znalost nûmãiny nebo angliãtiny
- uÏivatelskou jistotu v prostﬁedí Windows a MS
Office
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
- samostatnost, tvÛrãí a aktivní pﬁístup k práci
- komunikaãní schopnosti

Vedoucí T-klubu Jan Fiala pﬁevzal z rukou ﬁeditele liberecké nadace Euronisa Ale‰e Rozkovce ‰ek v hodnotû pﬁes ãtrnáct tisíc korun. Za tyto peníze dûti z Krásné Lípy budou
moci podniat v˘lety nejen po vlastech ãesk˘ch, ale i do blízkého pﬁíhraniãí.

V souãasné dobû si v na‰í ekoporadnû
mÛÏete vyzvednout zajímav˘ leták: „Nápady, ne odpady“, kter˘ ne‰etﬁí konkrétními
radami a typy na to, jak pﬁedcházet vzniku
odpadÛ. Získali jsme pro vás i zajímav˘ informaãní plakát Ptáci u krmítka, kter˘ je v této
dobû víc neÏ aktuální. Dozvíte se v nûm, jak
a kdy ptáky pﬁikrmovat, které druhy ptákÛ
se na krmítku objevují atd. Stále je‰tû vám
také nabízíme samolepky „Nevhazujte reklamní letáky“, které ochraÀují va‰e
schránky pﬁed pﬁemírou reklamních materiálÛ. Nechceme se ov‰em spoléhat jen na
cizí zdroje. Do budoucna chystáme ti‰tûní
vlastních informaãních materiálÛ na témata, která jsou aktuální v oblasti Ïivotního
prostﬁedí.
Dana ·tefánková,
o. p. s. âeské ·v˘carsko

2. Projektov˘ manaÏer EQUAL (znaãka PME)
PoÏadujeme:
- V· vzdûlání
- 2 roky praxe
- znalost angliãtiny
- uÏivatelskou jistotu v prostﬁedí Windows a MS
Office
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B

3. ManaÏer poradensko-konzultaãního centra
(MPKC)
PoÏadujeme:
- V· vzdûlání
- 2 roky praxe
- znalost nûmãiny a/nebo angliãtiny
- orientace v problematice strukturálních
fondÛ a dotaãních programÛ
- zku‰enosti s tvorbou projektov˘ch Ïádostí /
realizací projektÛ, alespoÀ základní znalost
tvorby LFM, CBA, FS, podnikatelského plánu.
Dal‰í informace:
Nástup na kaÏdou pozici je moÏn˘ jiÏ v bﬁeznu
2006. Místo pracovi‰tû: Krásná Lípa.
Strukturovan˘ Ïivotopis a motivaãní dopis
(obojí podmínkou) s uvedením znaãky pozice, o kterou se hlásíte, zasílejte nejpozdûji
do 15. 3. 2006 na adresu
romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz.
BliÏ‰í informace: www.ceskesvycarsko.cz.

7. bﬁezna 2006
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USNESENÍ
z 76. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa konaného dne 23. 2. 2006
I. Hlavní program
19. zasedání Zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 76 - 01
RM bere na vûdomí konání 19. zasedání Zastupitelstva mûsta, které se uskuteãní 2. 3. 2006 od
17.00 hodin v zasedací místnosti MûÚ. Hlavní
body programu:
a) Rozpoãet mûsta
b) Komunitní centrum âeského ·v˘carska
II. Do‰lá po‰ta
Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 76 - 02
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
p. p. ã. 342/1; k. ú. Krásn˘ Buk;
o v˘mûﬁe 29 m2
p. p. ã. 335/1; k. ú. Krásn˘ Buk;
ãást o v˘mûﬁe cca 250 m2
p. p. ã. 1129/2; k. ú. Krásn˘ Buk;
ãást o v˘mûﬁe cca 70 m2
p. p. ã. 345/1; k. ú. Krásn˘ Buk;
ãást o v˘mûﬁe cca 200 m2
p. p. ã. 333/4; k. ú. Krásná Lípa;
ãást o v˘mûﬁe cca 70 m2
p. p. ã. 602/1; k. ú. Vlãí Hora;
ãást o v˘mûﬁe cca 1 200 m2
p.p.ã. 639/2; k.ú. Vlãí Hora;
ãást o v˘mûﬁe cca 500 m2
Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 76 - 03
RM doporuãuje ZM schválit prodej p. p. ã. 1962/5
o v˘mûﬁe 738 m2 a p. p. ã. 1962/6 o v˘mûﬁe 519
m2, v‰e k. ú. Krásná Lípa za úãelem v˘stavby rodinného domu Filipu Rokosovi, bytem Markvartice 373 za cenu 24 000 Kã do základní v˘mûry
a nad základní v˘mûru 1 710 Kã. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví mûsta
Krásná Lípa. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 76 - 08
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p. p. ã. 385
o v˘mûﬁe 142 m 2, k. ú. Krásn˘ Buk za úãelem zﬁízení zahrady Svûtle Sedláãkové, bytem Krásná
Lípa, Krásn˘ Buk 79, z dÛvodu zachování pozemku pro potﬁeby mûsta.
Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 76 - 09
RM vyhla‰uje zámûr obce smûnit pozemky p.p.ã.
712/2; k. ú. Krásná Lípa za ãást p. p. ã. 711 a st. p.
ã. 485/3 ve vlastnictví Karla a Marie Kopeck˘ch,
bytem Krásná Lípa, Na Náspu 570/6 dle pﬁedloÏeného návrhu.
Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 76 - 10
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru ã. 8
v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa Marcele Kouﬁilové, PraÏská 2809, Varnsdorf za úãelem zﬁízení kanceláﬁe s kontaktním místem pro
âeskou poji‰Èovnu a. s., Spálená 75/16, Praha.
Ve‰keré opravy a úpravy si nájemce provede na
vlastní náklady.
III. RÛzné
Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 76 - 11
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout nebytové
prostory v objektu Masarykova 16/1 o celkové
rozloze cca 54 m 2. Ve‰keré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnancÛ
Usnesení RM ã. 76 - 12
RM schvaluje pojistnou smlouvu ã. 5609050169
pro poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnancÛ za
‰kodu zpÛsobenou zamûstnavateli - mûstu
Krásná Lípa, s KOOPERATIVOU poji‰Èovnou, a. s..

Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 76 - 04
RM projednala návrh manÏelÛ Hájkov˘ch ve vûci
uzavﬁení budoucí smlouvy o koupi nemovitosti
a doporuãuje ZM neschválit doplnûní usnesení
ZM ã. 18-17/2005 ze dne 1. 12. 2005.

Pokyn ﬁeditele ‰koly k inventarizaci v roce 2006
Usnesení RM ã. 76 - 13
RM schvaluje pokyn ﬁeditele ‰koly k provedení inventarizace majetku a závazkÛ v pﬁíspûvkové organizaci Základní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín
v roce 2006 v pﬁedloÏeném znûní.

Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 76 - 05
RM projednala Ïádost Jany a Jiﬁího Kouteck˘ch,
bytem Krásná Lípa, Frindova 1086/26 o odkoupení ãásti p. p. ã. 2908 a ãásti p. p. ã. 2896/1, k.
ú. Krásná Lípa, z dÛvodu majetkoprávního vypoﬁádání souãasného stavu a ukládá Vladimíﬁe
Do‰kové vyzvat Ïadatele k zaji‰tûní vyt˘ãení hranic dotãen˘ch pozemkÛ (tj. ve vlastnictví Ïadatele i mûsta Krásná Lípa).

Smlouva o vystavení zaji‰Èovací smûnky
Usnesení RM ã. 76 - 14
RM schvaluje uzavﬁení smlouvy o vystavení zaji‰Èovací smûnky s firmou Konstruktiva Konsit, a. s.,
se sídlem PÛlkruhová 20, Praha 6, dle pﬁedloÏeného návrhu.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 76 - 06
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã.
379/1 o v˘mûﬁe 19 m 2 a ãásti st. p. ã. 284 o v˘mûﬁe 93 m 2, v‰e k. ú. Krásná Lípa za cenu 3 360
Kã Martinovi Lorenzovi, PraÏská 3010, Varnsdorf
dle pﬁedloÏeného návrhu a za tûchto podmínek:
1. Kupující souhlasí se zﬁízením vûcného bﬁemene na právo prÛchodu a na právo uloÏení
a údrÏby kanalizaãní pﬁípojky pro objekt PraÏská 260/11 ve prospûch majitele objektu PraÏská 260/11, Krásná Lípa.
2. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.
Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 76 - 07
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti st. p.
ã. 86/2, k. ú. Krásn˘ Buk za úãelem podnikání Josefu Vítkovi, bytem Krásná Lípa, Krásn˘ Buk 79,
z dÛvodu zachování pozemku pro potﬁeby
mûsta.

Objednání vybavení pro DPS II.
Usnesení RM ã. 76 - 15
RM schvaluje objednávky na vybavení nového
DPS II. dle pﬁedloÏeného návrhu.
Obnova maloplo‰né zelenû
Usnesení RM ã. 76 - 16
RM se seznámila s prÛbûhem realizace obnovy
mûstské zelenû a schvaluje rozsah a provedení
úprav v roce 2006 dle pﬁedloÏeného návrhu.
Byty
Usnesení RM ã. 76 - 17
RM schvaluje uzavﬁít nájemní smlouvu na byt ã.
12, Studánecká 564/16, Krásná Lípa s Janem Petrem za stejn˘ch podmínek, za jak˘ch byla uzavﬁená nájemní smlouva s Vûrou Kubalovou.

spoleãnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., PlzeÀ a schvaluje u tûchto pohledávek prodlouÏení doby k jejich vymoÏení na dal‰ích 12 mûsícÛ s úãinností od
2. 3. 2006.
ProdlouÏení pln˘ch mocí
Usnesení RM ã. 76 - 20
RM se seznámila se stavem pohledávek mûsta
Krásná Lípa pﬁedan˘ch dne 29.3.2005 k vymoÏení
spoleãnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., PlzeÀ a schvaluje u tûchto pohledávek prodlouÏení doby k jejich vymoÏení na dal‰ích 12 mûsícÛ.
Zásady pro pronajímání bytÛ v DPS
Usnesení RM ã. 76 - 21
RM schvaluje Zásady pro pronajímání bytÛ v DPS
(chránûné byty) se zaji‰tûním peãovatelské
sluÏby mûsta Krásná Lípa dle pﬁedloÏeného návrhu.
V˘bûrové ﬁízení peãovatel - o‰etﬁovatel
Usnesení RM ã. 76 - 22
RM bere na vûdomí v˘sledky v˘bûrového ﬁízení
na pracovní pozici peãovatel - o‰etﬁovatel. Na
pracovní pozici peãovate - o‰etﬁovatel byla vybrána Drahu‰e Hozdeková, bytem Krásná Lípa,
Studánecká 14.
Úkoly vypl˘vající z pracovního zasedání ZM
Usnesení RM ã. 76 - 23
RM ukládá
a) Zuzanû Mausové pﬁipravit pravidla pro podporu obãanÛ pﬁi pﬁipojení na kanalizaãní ﬁad
b) NadûÏdû Semelkové - zajistit nabídky na doplnûní ozvuãení v kulturním domû
c) Janû Va‰utové - zajistit den otevﬁen˘ch dveﬁí
v novém domû s peãovatelskou sluÏbou
Pﬁijetí finanãního daru
Usnesení RM ã. 76 - 24
RM schvaluje pﬁijetí finanãního daru ve v˘‰i 14
400 Kã od Nadace Euronisa Liberec ze sbírky Pozvednûte slabé na projekt S T-klubem za poznáním - poznávací aktivity dûtí ze sociálnû znev˘hodnûného prostﬁedí.
Bﬁezen - mûsíc internetu
Usnesení RM ã. 76 - 25
RM schvaluje úãast knihovny na celostátní akci
Bﬁezen - mûsíc internetu a vyuÏívání internetu veﬁejností v mûsíci bﬁeznu zdarma.
Komunitní centrum â· - Dohoda o poskytování
sluÏeb
Usnesení RM ã. 76 - 26
RM schvaluje vzor Dohody o poskytování sluÏeb
v rámci projektu Komunitní centrum âeského
·v˘carska mezi klientem programu a rozvojov˘m
partnerstvím poskytujícím sluÏby dle pﬁedloÏeného návrhu.
Komunitní centrum â· - zahraniãní cesty
Usnesení RM ã. 76 - 27
RM schvaluje zahraniãní pracovní cesty dle Smlouvy o mezinárodní spolupráci zamûstnancÛm
Komunitního centra âeského ·v˘carska podle
harmonogramu v pﬁíloze a poskytnutí pﬁíslu‰né
zálohy na tyto cesty.

Kominické sluÏby
Usnesení RM ã. 76 - 18
RM ru‰í usnesení RM ã. 66 - 18, z dÛvodu nezájmu
dodavatele.

Komunitní centrum âeské ·v˘carska - v˘bûrová
ﬁízení
Usnesení RM ã. 76 - 28
RM ru‰í usnesení RM ã. 74-30 ze dne 26.1. 2006
o vyhlá‰ení v˘bûrov˘ch ﬁízení na dodávky sluÏeb
- zaji‰tûní teoretické v˘uky pro vzdûlávací moduly Kultura a cestovní ruch, Sportovní zaﬁízení,
Sociální asistence a Volnoãasové aktivity.

ProdlouÏení pln˘ch mocí
Usnesení RM ã. 76 - 19
RM se seznámila se stavem pohledávek mûsta
Krásná Lípa pﬁedan˘ch dne 2. 3. 2004 k vymoÏení

Komunitní centrum âeského ·v˘carska - v˘bûrová ﬁízení
Usnesení RM ã. 76 - 29
RM schvaluje vyhlá‰ení v˘bûrov˘ch ﬁízení na do-
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dávky sluÏeb - zaji‰tûní teoretické v˘uky pro vzdûlávací moduly Kultura a cestovní ruch, Sportovní
zaﬁízení, Sociální asistence a Volnoãasové aktivity
dle pﬁedloÏen˘ch návrhÛ. RM schvaluje smlouvu
o v˘pÛjãce ã. 2006/42/29-49 dle pﬁedloÏeného
návrhu a vyhla‰uje druh˘ klarinet k v˘pÛjãce.
Inventarizace majetku mûsta Krásná Lípa pro rok
2006
Usnesení RM ã. 76 - 31
RM schvaluje sloÏení hlavní inventarizaãní komise
a sloÏení jednotliv˘ch inventarizaãních komisí pro
rok 2006 dle pﬁedloÏeného návrhu.

Inventarizace majetku mûsta Krásná Lípa pro rok
2006
Usnesení RM ã. 76 - 32
RM schvaluje harmonogram úkolÛ k zabezpeãení ﬁádné a mimoﬁádné inventarizace majetku

7. bﬁezna 2006
a závazkÛ mûsta Krásná Lípa pro rok 2006 a termíny konání v‰ech inventur dle pﬁedloÏeného
návrhu.
Plán akcí kulturního domu na mûsíc bﬁezen
Usnesení RM ã. 76 - 33
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve
mûstû na mûsíc bﬁezen 2006 dle pﬁedloÏeného
návrhu.
Kalendáﬁ akcí
Usnesení RM ã. 76 - 34
RM schvaluje kalendáﬁ kulturních, sportovních
a spoleãensk˘ch akcí na rok 2006.
Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 76 - 35
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta za mûsíc leden 2006 vãetnû pﬁíloh, pﬁedloÏen˘ kronikáﬁem
mûsta Ivanem Jaklem.

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- ãlánek ze ·luknovsk˘ch novin ohlednû prÛvodce po ·luknovsku
- pﬁehled aktiv a pasiv od roku 1994 do roku 2005
- informace o splacení úvûru o. p. s. âesk˘m ·v˘carskem, za kter˘ mûsto Krásná Lípa ruãilo
- provoz Muzea âeského ·v˘carska v sezónû
2006
- informace na základû interpelace ãlena ZM Josefa My‰áka
- otevﬁen˘ dopis hejtmanovi Ústeckého kraje veﬁejná linková autobusová doprava
- pozvánka na Sachsen Classic na 19.08.2006
- leták z lékárny - nepravdy ministra Ratha
RM dále projednala zápisy z tûchto komisí:
- cestovního ruchu ze dne 31. 1. 2006
- zdravotnû sociální ze dne 7. 2. 2006
- kulturní ze dne 7. 2. 2006

Nadace Euronisa
rozdûlí 600 tisíc korun
Ve stﬁedu 1. bﬁezna nadace
Euronisa vyhlásila veﬁejné kolo
rozdûlování nadaãních pﬁíspûvkÛ z v˘nosÛ Nadaãního investiãního fondu, benefiãních
akcí a darÛ sponzorÛ.
Podporovány budou projekty
uskuteãnûné od 1. ãervence
2006 v následujících oblastech:
- sociální a zdravotní (pomoc lidem se zdravotním postiÏením,
podpora sociálnû slab˘ch,
ohroÏen˘ch a znev˘hodnûn˘ch
skupin, jako jsou senioﬁi, osamûlé matky s dûtmi, t˘rané
a zneuÏívané dûti, sociálnû
slabí apod.)
- kulturní (rozvoj kulturní ãinnosti
v propojení se sociální problematikou)
- vzdûlávací (preventivní pro-

gramy, smûﬁující ke zdravému
rozvoji osobnosti ãlovûka)
Podrobné podmínky, formuláﬁ
Ïádosti a dal‰í informace obdrÏí
zájemci na adrese - Nadace
EURONISA, Rumjancevova 3,
460 01 Liberec 1 nebo na internetov˘ch stránkách www.euronisa.cz.
Uzávûrka pﬁijímání Ïádostí je
18. dubna 2006 do 16 hodin.
Îádat mohou tyto neziskové organizace registrované na
území âeské republiky a zároveÀ pÛsobící v Euroregionu
Nisa:
PﬁedbûÏná ãástka k rozdûlení
je 600 tisíc korun, pﬁiãemÏ v˘‰e
jednotliv˘ch pﬁíspûvkÛ ve prospûch jednoho projektu nepﬁekroãí ãástku 80 tisíc Kã.

Statistici budou zkoumat
i krásnolipské domácnosti
âesk˘ statistick˘ úﬁad organizuje v roce 2006 v souladu se
zákonem ã. 89/1995 Sb.,
o státní statistické sluÏbû ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, v˘bûrové ‰etﬁení o Ïivotních podmínkách domácností v âeské
republice – SILC 2006. Úãelem
‰etﬁení je získat nejnovûj‰í reprezentativní údaje o sociálním
a ekonomickém postavení ãesk˘ch domácností, o rÛzn˘ch typech jejich pﬁíjmÛ, o nákladech
na bydlení a Ïivotních podmínkách.
·etﬁení se uskuteãní na území
celé âR v asi 10 000 náhodnû
vybran˘ch bytech. Vlastní ‰etﬁení probûhne v dobû od 25.
února do 23. dubna 2006 prostﬁednictvím speciálnû vy‰kolen˘ch tazatelÛ. Do ‰etﬁení budou zahrnuty v‰echny osoby,
které mají ve vybraném bytû

obvyklé bydli‰tû. Budou se zji‰Èovat údaje potﬁebné pro
tvorbu sociální politiky státu,
napﬁ. v otázkách nezamûstnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd. a pro hodnocení dopadu pﬁijat˘ch opatﬁení
vlády na Ïivotní úroveÀ.
Pracovníci zapojení do ‰etﬁení
se budou prokazovat povûﬁením k v˘konu funkce, které jim
vydá krajská správa âSÚ. Ve
v‰ech fázích zpracování je zaruãena anonymita údajÛ zji‰tûn˘ch u domácností. Ochrana
individuálních údajÛ je zaji‰tûna
v souladu se zákonem ã.
89/1995 Sb., o státní statistické
sluÏbû. V‰echny osoby zúãastnûné na zji‰Èování a zpracování
údajÛ jsou vázány mlãenlivostí
o v‰ech ‰etﬁen˘ch skuteãnostech ve smyslu § 16 uvedeného
zákona.
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RÒZNÉ
Klarinet. Mûsto vlastní dva klarinety, které
jsou k vypÛjãení pro zaãínající hráãe. Jeden
mûl vypÛjãen Jakub HoﬁeÀovsk˘, kterého
mÛÏeme sly‰et v muzice LuÏiãanu. Poté, co
získal klarinet vlastní, klarinet mûstu vrátil. Nyní
si o jeho vypÛjãení mÛÏou poÏádat dal‰í malí
talentovaní muzikanti, kteﬁí se chtûjí na tento
nástroj nauãit hrát.
V˘pÛjãka druhého klarinetu byla prodlouÏena Luká‰i Michlíkovi, kterého si mÛÏete pﬁijít
poslechnout napﬁíklad na koncerty ZU· Rumburk.
Nové zásady. Rada mûsta schválila nové zásady pro pronajímání bytÛ v domech s peãovatelskou sluÏbou. ObyvatelÛm DPS zaji‰Èují
ﬁadu sluÏeb peãovatelky paní Hanousková
a paní Jäckelová. Je to napﬁíklad praní prádla, úklid, doná‰ka obûdÛ a dal‰í. Ceník, kter˘m se mají ﬁídit, dozná zmûn. Obyvatelé
DPS, kter˘m zdravotní stav nedovoluje samostatnû si tyto ãinnosti zajistit, se mohou tû‰it
na pﬁíznivûj‰í ceny.
Mezinárodní cesta. Pracovníci Komunitního
centra âeského ·v˘carska se pﬁipravují na
mezinárodní cestu do zahraniãí. Tentokrát je
zemí, kde se mezinárodní partneﬁi setkají, Maìarsko. âeká je pﬁíprava podkladÛ pro jednání a v Maìarsku pak úãast ve workshopech, kdy je jednací ﬁeãí angliãtina. V˘sledky
pracovních cest se odrazí na kvalitû a v˘-

bûru sluÏeb, které Komunitní centrum bude
od 1. 3. 2006 poskytovat.
DPS otevﬁe dveﬁe. Zhruba za mûsíc bude den
otevﬁen˘ch dveﬁí v DPS II. Stavba domu s 28
bytov˘mi jednotkami – DPS II se blíÏí ke konci.
V bﬁeznu 2006 probûhne kolaudace a ihned
budou obsazeny dva byty. Bûhem dubna se
pak mÛÏe nastûhovat dal‰ích 24 ÏadatelÛ,
kter˘m mûsto nov˘ byt pﬁidûlilo.
Nová poboãka poji‰Èovny. V Krásné Lípû
bude otevﬁeno nové kontaktní pracovi‰tû
âeské poji‰Èovny, a. s., v Domû sluÏeb v prostorách b˘valého hodináﬁství.
Sachsen Classic. Historická vozidla, která
v loÀském roce projela Krásnou Lípou, se o leto‰ních prázdninách na na‰e námûstí opût
vrátí. Po loÀském úspûchu, kdy závodníky
oãekávalo plné námûstí lidí, organizátoﬁi této
rally nechtûjí Krásnou Lípu vynechat. MÛÏeme
se tak tû‰it na 19. 8. 2006, kdy zase uvidíme zajímavá autíãka.
Vymûní okna. DruÏstevníci panelového domu
ã. 28 jiÏ pﬁipravují v˘mûnu star˘ch oken za okna
plastová. âeká je mnoho práce, pﬁíprav a také
nav˘‰ení mûsíãních plateb do fondu oprav. Za
to jim bude odmûnou, Ïe si na celém domû do
5 let nechají vymûnit v‰echna okna, tak jako
v druÏstevních domech ã. 2 a 4.

Kultura má
nov˘ web
www.kulturouseveru.cz jsou novû spu‰tûné stránky, na kter˘ch najdete pﬁehled o kulturních, sportovních a spoleãesnk˘ch akcích ve ·luknovském
v˘bûÏku. Zajímavé a aktuální jsou také
regionální stránky www.luzickeprehledy.cz nebo celostátní www.akcevcesku.cz.

Program T-klubu na období
od 8. 3. do 19. 3. 2006
Stﬁeda
8. 3. 15.00: SoutûÏ v lezení na lezecké stûnû.
Pátek 10. 3. 15.00: SoutûÏ o nejhezãího snûhuláka.
Sobota 11. 3. 7.00: V˘let pro dûti do 15 let do plaveckého areálu DC Relax Dûãín,
cena 50 Kã, pﬁihlá‰ky do 10. 3.
Pátek 17. 3. 15.00: Turnaj v ãlovûãe, nezlob se pro dûti do 15 let .
Sobota 18. 3. 15.00: Turnaj dvouãlenn˘ch t˘mÛ ve stolním fotbalu, startovné
10 Kã/t˘m, pﬁihlá‰ky do 17. 3.

Komunitní centrum âeského ·v˘carska a T-klub Krásná Lípa

nabízí ‰anci nezamûstnan˘m
HLEDÁME: nové kolegy, kteﬁí mají zájem o práci s dûtmi v T-klubu Krásná Lípa
BliÏ‰í informace : Jan Fiala, tel.774 930 300, e-mail:fiala@krasnalipa.cz

Komunitní
centrum je pro
nezamûstnané
Mûsto Krásná Lípa, spoleãnû s Obecnû prospû‰nou spoleãností âeské ·v˘carsko a Agenturou Pondûlí poskytuje v rámci projektu Komunitní centrum âeského ·v˘carska roãní
kurzy, které zv˘‰í nezamûstnan˘m osobám
‰anci nalézt práci. O jaké kurzy se jedná
a komu jsou urãeny, jsme se zeptali manaÏerky vzdûlávání, Mgr. Lucie Martínkové:
„V dubnu zahájíme vzdûlávací kurzy Kultura
a cestovní ruch, Sportovní zaﬁízení, Sociální asistence a Volnoãasové aktivity. Tyto kurzy jsou
urãeny nezamûstnan˘m z regionu, osobám,
které mají problémy najít si práci“. Mgr. Martínková dále uvedla, Ïe v souãasné dobû je
stále dostatek míst pro pﬁípadné zájemce
o tyto kurzy.
Kurzy, které Komunitní centrum nabízí, trvají
jeden rok. Úﬁad práce a dal‰í organizace nabízejí kurzy pﬁedev‰ím tﬁímûsíãní. Na otázku:
proã zrovna roãní kurzy, nám odpovûdûla místostarostka mûsta Krásné Lípy Hana Volfová:
„Klient, kter˘ se zúãastní na‰eho roãního kurzu
získá roz‰íﬁené základní dovednosti v daném
oboru, které krat‰í kurzy nabídnout nemohou.
Bûhem celého roku také ovûﬁíme znalosti klienta, jeho zku‰enosti a ve spolupráci s Agenturou Pondûlí pomÛÏeme klientovi nalézt
v‰echny jeho skryté moÏnosti. Klienta, kter˘
projde kurzem, doporuãíme budoucím zamûstnavatelÛm jako pro‰koleného, vyzkou‰eného a spolehlivého pracovníka.“
Komunitní centrum âeské ·v˘carsko je otevﬁeno pro zájemce kaÏdé pondûlí od 9 do 17
hodin a v úter˘ aÏ ãtvrtek od 9 do 16 hodin,
kde Vám zamûstnanci Komunitního centra
poskytnou informace o úãasti v nabízen˘ch
kurzech.
Projekt Komunitní centrum âeského ·v˘carska zab˘vající se nerovnostmi a diskriminací na
trhu práce je souãástí Iniciativy spoleãenství
EQUAL, která je financována sociálním fondem EU a státním rozpoãtem âR.
J. Juda
Foto: Starosta Zbynûk Linhart pﬁi slavnostním
otevﬁení Komunitního centra.

Pozvánky
INTERNET ZADARMO. V bﬁeznu se náv‰tûvníci
knihovny mohou tû‰it na bezplatné pﬁipojení
k internetu. Knihovnice paní Malinová zapojila na‰í knihovnu do celostátní akce Bﬁezen
– mûsíc internetu. Poslední bﬁeznov˘ víkend
pak v knihovnû na malé ãtenáﬁe bude ãekat ﬁada her, soutûÏí a samozﬁejmû i ãtení
pﬁíbûhÛ a pohádek. Dokonce jiÏ po tﬁetí
v knihovnû pﬁenocují.
Zpûváãek. V sobotu 11.3. od 15 hodin se
v krásnolipském kulturním domû koná pûvecká soutûÏ Zpûváãek.
P¤EDNÁ·KA. Ve stﬁedu 8.3. v 17.00 na terénní základnû Buk. Pﬁedná‰ka Jana Havránka na téma voda.
Den vody. V sobotu 11.3. v 10.00 na terénní
základnû Buk. Program: v˘roba vodního
ml˘nku, soutûÏe (pro úãastníky jsou pﬁipraveny odmûny).
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Mûstsk˘ úﬁad pﬁichází
s ﬁadou novinek

KINO Krásná Lípa

Podûkování
Je‰tû neubûhlo cel˘ch pût let od otevﬁení
nového domu s peãovatelskou sluÏbou (Nemocniãní 114/12), a jiÏ tu vyrostl druh˘, kter˘
je krátce pﬁed otevﬁením. Vût‰inou jsou tu
obyvatelé spokojeni a mohu potvrdit, Ïe
bydlení je tu pûkné a na úrovni. Ráda bych
touto cestou podûkovala MûÚ Krásná Lípa,
kter˘ se dobﬁe stará o seniory a o jejich
blaho.
Také bych ráda podûkovala lidem, kteﬁí se
pravidelnû starají o zdraví na‰ich obyvatel:

MUDr. Hardymu Witantovi, MUDr. Antonu
Olejárovi, paní Marii Kopecké, lidem, kteﬁí
pravidelnû nabízejí své sluÏby na‰im seniorÛm: pedikérce Vlastû Jäckelové, knihovnici
paní Jindﬁi‰ce Malinové, firmám s drobn˘m
prodejem (drogerie apod.)
Podûkování si rovnûÏ zaslouÏí taneãní soubor Dykyta pod vedením MUDr. J. P. ·kody,
kteﬁí nikdy nezapomenou pﬁijít zahrát a zatanãit.Pﬁipravujeme roz‰íﬁení a vût‰í zpestﬁení kulturního programu pro seniory.
Díky. Peãovatelky

Kanalizace a âOV
Krásná Lípa – soukromé pﬁípojky
Upozornûní obãanÛm:
Uii

Stavební povolení na stavbu 203 soukrom˘ch kanalizaãních pﬁípojek obãanÛ mûsta
Krásná Lípa, které vydal Stavební úﬁad v Rumburku dne 31. 3. 2004 pod ã. j.
SÚ/152/2004/3/Ra/St je stále v platnosti, pouze konãí lhÛta k dokonãení stavby. Jedná
o jednu z podmínek stavebního povolení, podle které má b˘t stavba dokonãena v termínu do 31. 5. 2006. Stavebníci, kteﬁí se stavbou je‰tû nezaãali nebo tuto lhÛtu nebudou
moci dodrÏet se nemusí obávat Ïádn˘ch sankcí. Pﬁi kolaudaãním ﬁízení po dokonãení
stavby pouze zaplatí poplatek za místní ‰etﬁení a to ve v˘‰i 100,- Kã.
Zuzana Mausová, MûÚ

Penzion v lesích shání číšníka/ser vírku pro víkendy, popřípadě pro výpomoc
i v týdnu. Podmínka praxe v oboru a znalost německého jazyka DŮLEŽITÁ. Dále
sekretářku/administrativní pracovnici na jeden den v týdnu. Pracovní poměr dle dohody. Zájemci nechť se hlásí na tel. 412 381 850, 607 936 394.

Usnadnit jednání s úﬁadem – to je hlavním
motivem jiÏ realizovan˘ch ãi pﬁipravovan˘ch
zmûn ve fungování Mûstského úﬁadu v Krásné
Lípû.
Od poãátku roku funguje, vedle té klasické
u bankomatu âS, i elektronická úﬁední deska,
kde jsou prÛbûÏnû zveﬁejÀovány informace
v souladu s pﬁíslu‰n˘mi zákony. Najdete ji na
internetov˘ch stránkách mûsta (www.krasnalipa.cz), v odkazu Informace z radnice. Aktuální „neúﬁední“ informace získáte na webov˘ch stránkách mûsta i pod jin˘mi odkazy,
pﬁípadnû v elektronické verzi Vik˘ﬁe. Ke staÏení je zde i spousta formuláﬁÛ rÛzn˘ch Ïádostí,
pravidel apod. Minimálnû jednu cestu na radnici si tak mÛÏete u‰etﬁit.
KaÏd˘ obãan tak má neomezen˘ pﬁístup
k informacím v pohodlí svého domova nebo
naopak, i mimo del‰í pobyt mimo nûj.
BohuÏel takto poﬁídíte zatím jen formuláﬁe
váÏící se pouze k samostatné pÛsobnosti
mûsta – pronájmy pozemkÛ, bytÛ, Ïádosti
o pﬁíspûvky atd. Formuláﬁe k problematice
pﬁenesené pÛsobnosti (státní správû) - Ïádosti
o obãanské prÛkazy, cestovní doklady atp.
nejsou od státu v elektronické podobû k dispozici.
Mûsto má zﬁízenu i elektronickou adresu (podatelna@krasnalipa.cz) kam mÛÏete e-mailem adresovat své pﬁipomínky ãi dotazy. Jste-li
drÏitelem tzv. elektronického podpisu (zaruãeného autorizaãního certifikátu), bude s nimi
nakládáno jako s klasicky podan˘mi podnûty,
se v‰emi zákonn˘mi náleÏitostmi. Nebudou-li
elektronicky podepsány, budou povaÏovány
za neformální sdûlení, coÏ v‰ak neznamená,
Ïe se jimi nikdo nebude zab˘vat.
Dal‰í v˘znamnou zmûnou bude roz‰íﬁení
úﬁedních dnÛ mûstského úﬁadu.
Ke klasickému pondûlí a stﬁedû pﬁibude od
bﬁezna i páteãní dopoledne. Samozﬁejmû,
ideální by byly úﬁední hodiny kaÏd˘ den, ale
to zatím není pﬁi velikosti na‰eho úﬁadu realizovatelné. ÚﬁedníkÛ je omezen˘ poãet, dlouhodobû nepﬁib˘vají (spí‰e ub˘vají) a je potﬁeba
v‰echna pﬁijatá podání zpracovat v zákonn˘ch lhÛtách, realizovat místní ‰etﬁení, absolvovat pﬁedepsaná ‰kolení apod. Problematické je zajistit i jen vzájemnou zastupitelnost
v dobû nemoci nebo ãerpání dovolené.
V nutn˘ch pﬁípadech je moÏné, po dohodû
s pﬁíslu‰n˘m úﬁedníkem, záleÏitost vyﬁídit i mimo
úﬁední dobu. S vedoucími jednotliv˘ch odborÛ je nutné schÛzku vÏdy domluvit pﬁedem.
Podobnû je to vhodné i pro jednání se starostou, místostarosty a tajemníkem. Vzhledem
k rozsáhlé investiãní ãinnosti mûsta a mnoha
dal‰ím povinnostem není moÏné garantovat
jejich pﬁítomnost na úﬁadû ve stanoven˘ch
úﬁedních dnech.
Odbor technick˘ch sluÏeb, vãetnû údrÏby
bytÛ, podatelna a pokladna MûÚ, fungují pro
veﬁejnost celot˘dennû.
Korektní, otevﬁen˘ a vstﬁícn˘ pﬁístup mÛÏete
oãekávat od kaÏdého pracovníka Mûstského
úﬁadu, coÏ ale neznamená, Ïe je moÏné vÏdy
a ve v‰em vyhovût.
J. Koláﬁ
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