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Úpravy okolo nového
DPS fini‰ují
Jak je v Krásné Lípû jiÏ pravidlem, v rámci
investiãních akcí za stavaﬁi pﬁichází zahradníci, aby dotvoﬁili bliÏ‰í i vzdálenûj‰í
okolí vybudovan˘ch staveb. Stejnû tak je
tomu i tentokrát – u dokonãeného a jiÏ
obydleného nového domu s peãovatelskou sluÏbou - buldozer vystﬁídaly r˘ãe,
hrábû a lopaty. Desítky nov˘ch stromÛ
a keﬁÛ promûnily zásadnû prostranství
okolo nového domu. Dal‰í nové druhy lip,
ãernoplodé jeﬁabiny, atraktivní dﬁezovec
a dominanta celého prostranství – cedr atlantsk˘ vytváﬁí základ budoucí útulné „zahrady“.
Budou instalovány nové laviãky, odpadkové ko‰e a nové lampy veﬁejného osvûtlení. Vznikne tak prostﬁedí odpovídající velkoryse pojatému domu, které dobﬁe
poslouÏí k posezení a odpoãinku na‰ich
star‰ích spoluobãanÛ - nov˘ch nájemníkÛ.

To nemÛÏe
b˘t problém

Projekt v˘sadby je opût dílem ing. Karla
Hieka z Dlouhého Dolu, autora ve‰ker˘ch
zahradnick˘ch úprav ve mûstû. V˘sadbu
jsme provedli svépomocí prostﬁednictvím
odboru technick˘ch sluÏeb MûÚ s velk˘m
podílem práce klientÛ Komunitního centra
âeského ·v˘carska.
Jan Koláﬁ

Kurzy nûmãiny a angliãtiny
zdarma zaãínají
Kurzy nûmãiny a angliãtiny budou v Komunitním centru âeského ·v˘carska zahájeny
jiÏ zaãátkem ãervna. První schÛzka bude informaãní a vyuãující spoleãnû s Vámi urãí,
do jaké skupiny se nejvíce hodíte (zaãáteãníci – stﬁednû pokroãilí – pokroãilí). Pﬁedpokládaná doba trvání schÛzky je 45 minut.
Zájemci angliãtinu, dostavte se na první informaãní schÛzku ve stﬁedu 7. 6. v 16 hodin
do Komunitního centra â· do suterénu MûÚ
v Krásné Lípû (vchod je ze zadní strany budovy zvenku).
Zájemci o nûmãinu, dostavte se na první
informaãní schÛzku ve stﬁedu 7. 6. v 17 hodin
do Komunitního centra â· do suterénu MûÚ
v Krásné Lípû (vchod je ze zadní strany budovy zvenku).
Pokud máte o kurzy anglického nebo nûmeckého jazyka zájem, ale nemÛÏete se dostavit ve v˘‰e uveden˘ termín a ãas, zavolejte na telefonní ãíslo 412 354 841
a dohodneme s Vámi náhradní termín informaãní schÛzky.
V˘ukové kurzy, které Komunitní centrum â·
nabízí, jsou poskytovány zdarma v rámci
projektu Komunitní centrum âeského ·v˘-

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe vyjde
v úter˘ 13. ãervna

carska, kter˘ je spolufinancován evropsk˘m
sociálním fondem EU a státním rozpoãtem
âeské republiky.
Jakub Juda
vedoucí Komunitního centra â·

VOLBY DO POSLANECKÉ SNùMOVNY
PARLAMENTU âR
Ve dnech 2. 6. 2006 od 14.00 do 22.00 hodin a 3. 6. 2006 od 8.00 do 14.00 hodin se
budou konat volby do POSLANECKÉ
SNùMOVNY PARLAMENTU âR 2006.
Volební místnosti pro okrsky ã. 1 aÏ 4 jsou
v Základní ‰kole, Krásná Lípa, ·kolní 558/10,
Krásná Lípa a volební místnost ã. 5 je v Nobilis Tilia, Vlãí hora 147, Krásná Lípa.
Zmûna volební místnosti pro okrsek ã. 5
(dﬁíve Pharming, a. s., Zahrady) bude nyní
v Nobilis Tilia, Vlãí Hora 147.
Oprávnûn˘m voliãÛm bude umoÏnûno
hlasování pouze po prokázání své totoÏnosti a státního obãanství âR platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem. Zkontrolujte si tedy platnost sv˘ch
dokladÛ!

Poradit si s nûk˘m, kdo neoprávnûnû uÏívá
vá‰ (co na tom, Ïe v tomto pﬁípadû obecní)
pozemek, hromadí na nûm auta v rÛzném
stupni spí‰ rozkladu neÏ skladu? Kousek od námûstí, v‰em na oãích, navíc v blízkosti potoka,
kter˘ po pár kilometrech vtéká do národního
parku? To nemÛÏe b˘t problém, ﬁekne si kaÏd˘,
ale to by nesmûl bydlet v âechách.
Máme zákony, úﬁady, policii…
Vypadá to na autovraky. A ty jsou pﬁeci odpad. V‰e se zdokumentuje a po‰le se pruhovaná v˘zva k odstranûní, s urãen˘m termínem
a pohrozí se sankcí aÏ 50 tis. Kã. To je i na
dne‰ní pomûry dost velká ãástka a siln˘ motivaãní prvek k podnícení nûjaké aktivity k odvrácení takové hrozby. Ov‰em ne pro kaÏdého.
Jsme malé mûsto, v‰ichni tak trochu sousedi
a lidské slovo kolikrát vyﬁe‰í víc neÏ úﬁednické
hrozby. A navíc ve vzduchu visí námitka diskriminace.
Dojde tedy k jednání na místû – v silné sestavû - se starostou, místostarostou a tajemníkem. Podle majitele jsou zbytky aut na opravu,
nûco ho stály a jako odpad se mu vÛbec nezdají. Vlastnû je opravuje. Musí se nûjak Ïivit. Jinak bude muset zaãít krást… A, Ïe nemá pozemek pod nimi ani v pronájmu? Za to mÛÏe
radnice, nechce mu ho pronajmout. A pokutu
tûÏko zaplatí, nic nemá, jen hodnû dûtí.
Po dobrém to asi nepÛjde.
A auta pﬁib˘vají, jen se trochu schovala za
dÛm.
TakÏe zaãne úﬁednick˘ slalom mezi paragrafy
zákonÛ, se snahou dosáhnout nápravy a nepo‰kodit vlastní obec. Zákony jsou uÏ tak totiÏ
nastaveny – Ïe kdyÏ nikdo – tak obec musí. Vidíme to na pﬁípadu mediální Libãevsi u Loun.
Odpad na území obce je odpadem obce – já
stát jsem to vyﬁe‰il a ty uÏ si to nûjak zaﬁiì (likvidace jedné tuny odpadu pﬁijde na 6 stovek,
jeden autovrak na 4 tisíce).
K pokutové hrozbû se tedy pﬁipojí i moÏnost
neprodlouÏení nájemní smlouvy na obecní byt,
ve kterém „opraváﬁ“ s celou rodinou Ïije. Pﬁizvaná Policie âR spí‰e z povzdálí pﬁihlíÏí, jde
o obãanskoprávní spor a to není tak úplnû její
parketa. Je tﬁeba mít se totiÏ na pozoru, poslednû „opraváﬁ“ jednoho policistu pokousal.
A tak se pﬁistoupí, po konzultaci s právníkem
mûsta, k „panelovému“ ﬁe‰ení. Panely pﬁes pﬁíjezd k domu a vrakovi‰ti. ¤e‰ení tak trochu na
úrovni rozvojové zemû, ale jak se ukázalo –
úãelné. „Opraváﬁ“ byl na radnici do pûti minut. A Ïe dvû auta by mohla zmizet hned, dal‰í
do ãtrnácti dnÛ a pak uÏ bude mít jen tﬁi.
V˘sledek? Rozpaãit˘, trpk˘ pocit. Vlastnû nic
nového. No, alespoÀ se pokusit…
J. Koláﬁ

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 5. 6. 2006 ve Vlãí Hoﬁe
a v Zahradách a ve ãtvrtek 8. 6. 2006
v Krásné Lípû.
Pytle na separovan˘ odpad si lze
zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa,
Pletaﬁská 22/3.

Upozornûní
nájemníkÛm
mûstsk˘ch bytÛ
Dne 31. bﬁezna 2006 vstoupila v úãinnost
novela obãanského zákoníku, která pﬁiná‰í dÛleÏité zmûny do práv a povinností
nájemníkÛ.
Hlavní zmûnou oproti stávajícímu stavu
je, Ïe v nûkter˘ch pﬁípadech mÛÏe pronajímatel vypovûdût nájem i bez pﬁivolení
soudu. Nejãastûji pÛjde o pﬁípad neplacení nájemného po dobu více neÏ 3 mûsícÛ nebo o poru‰ování dobr˘ch mravÛ
v domû. PﬁestoÏe zákon v˘slovnû uvádí
pût okolností, za nichÏ je moÏné vypovûdût nájem i bez pﬁivolení soudu, na první
pohled není patrné, Ïe v˘povûdním dÛvodem mÛÏe b˘t i to, kdyÏ nájemník vãas
(tj. do 15 dnÛ) písemnû neoznámí pronajímateli ve‰keré zmûny v poãtu osob, které
Ïijí v bytû. JestliÏe nájemník tyto zmûny nenahlásí ani do jednoho mûsíce, zákon to
povaÏuje za hrubé poru‰ení povinností
a je dán dÛvod pro v˘povûì bez pﬁivolení soudu.
Hlavní novinkou, kterou novela zákona
pro nájemníka pﬁiná‰í, je Ïaloba na urãení
neplatnosti v˘povûdi. Pokud totiÏ nechce
v nejbliÏ‰í dobû byt sám dobrovolnû vyklidit, musí podat Ïalobu k soudu. V soudním
ﬁízení potom musí prokázat, Ïe není naplnûn v˘povûdní dÛvod, kter˘ pronajímatel
do v˘povûdi uvedl. Dále mÛÏe nájemník
napadnout to, Ïe v˘povûì nemá
v‰echny náleÏitosti, které zákon pﬁedepisuje (napﬁ. písemná forma, dodrÏení lhÛty
minimálnû 3 mûsíce pﬁed skonãením nájmu). I kdyÏ nájemník podá Ïalobu
k soudu, musí dál platit nájemné a dodrÏovat v‰echny ostatní povinnosti, které
mûl pﬁedtím.
U nájmÛ uzavﬁen˘ch na dobu urãitou
dosud platilo pravidlo, Ïe pokud pronajímatel do 30 dnÛ od skonãení doby nájmu
nepodal k soudu návrh na vyklizení bytu,
obnovil se nájem za pÛvodních podmínek. Tato úprava jiÏ novû platit nebude
a nájmy bytu na dobu urãitou se automaticky obnovovat nebudou. Po skonãení
doby nájmu tedy nájemník je povinen byt
vyklidit. Pokud tak neuãiní, opût pronajímatel nemÛÏe pﬁistoupit sám k vyklizení
bytu. Nejdﬁíve se musí obrátit na soud
s Ïalobou na vyklizení, a teprve poté
mÛÏe podat návrh na exekuci. Nájemník
v‰ak riskuje náhradu nákladÛ soudního ﬁízení a náhradu ‰kody.
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Îabí populace v Doubici
opût zachránûna
âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody Tilia, âSOP
Netop˘r a Správa CHKO LuÏické Hory se
v leto‰ním roce opût postarali o ochranu
obojÏivelníkÛ v dobû jarního tahu v obci
Doubici. Zábrany, které nedovolí obojÏivelníkÛm vstoupit do vozovky, byly nainstalovány 12. dubna a zru‰eny 25. dubna. Leto‰ní tah obojÏivelníkÛ byl velmi siln˘ a trval
krátkou dobu. Bûhem ãtrnácti dní bylo pﬁeneseno 4500 obojÏivelníkÛ. Druhy, s kter˘mi
jsme se bûhem tahu setkali, byly ropucha
obecná, skokan hnûd˘, ãolek hnûd˘ a ãolek horsk˘.
Zábrany v Doubici instalovali âSOP Tilia,
âSOP Netop˘r a CHKO LuÏické hory jiÏ tﬁetí
rok. V roce 2004 bylo pﬁeneseno 1200 obojÏivelníkÛ, v roce 2005 pak 3000 obojÏivelníkÛ. DobrovolníkÛm a odborníkÛm z ãeského svazu ochráncÛ pﬁírody a správy chko
LuÏické Hory se tak bûhem tﬁí let podaﬁilo
pﬁenést a zabránit moÏnému pﬁejetí automobilem celkem 8700 obojÏivelníkÛ.

Pokud máte k problematice ochrany
obojÏivelníkÛ nûjaké otázky ãi byste se
chtûli této ochrany úãastnit, napi‰te na
email myotis@email.cz nebo zavolejte
pﬁímo do kanceláﬁe âeského svazu
ochráncÛ pﬁírody Tilia na ãíslo 412 383 113.
Jakub Juda

Ekologickou
olympiádu
ovládli
Jihoãe‰i
Studenti z Tﬁebonû a âesk˘ch Budûjovic
dominovali národnímu finále ekologické
olympiády, kterou hostila ekologická terénní základna Buk v Krásné Lípû. Talentování studenti stﬁeních ‰kol se pﬁi soutûÏním
ekologickém klání se‰li jiÏ pojedenácté.
V národním finále se i tentokrát se‰lo pûtaãtyﬁicet zástupcÛ patnácti stﬁedních ‰kol
âeské republiky, aby v nûm porovnali své
znalosti a dovednosti v oblasti ochrany pﬁírody a péãi o Ïivotní prostﬁedí. „V ekologické olympiádû pravidelnû soutûÏí tﬁíãlenná druÏstva stﬁedo‰kolákÛ, u kter˘ch se
pﬁedpokládá hlub‰í zájem o pﬁírodu, ekologii a Ïivotní prostﬁedí, pﬁiãemÏ národní kolo
je vyvrcholením jejich celoroãního snaÏení,“
ﬁekl ﬁeditel olympiády Jan Eichler.

OZNÁMENÍ
Od 6. kvûtna 2006 zaãíná
ordinovat kaÏdou sobotu
od 15 do 16 hodin v areálu
Technick˘ch sluÏeb mûsta
Krásná Lípa veterinární lékaﬁ.

Hledám pracovníky na
pomocné práce při
opravě domu.

Tel.: 777 816 612

OZNÁMENÍ
Sdûlujeme Vám, Ïe z dÛvodu nezbytn˘ch prací na elektrickém zaﬁízení bude pﬁeru‰ena
dodávka elektrické energie:
v obci: Krásná Lípa - ul. âapkova, Masarykova od pﬁejezdu smûr ACHP
Datum a ãas: 6. 6. 2006 9.00 aÏ 16.00
KOTRBA RADEK tel.: 840 850 860
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Úﬁedníci se pustili do úklidu
Zcela netradiãní odpovûì na odstávku
elektrického proudu dali ve ãtvrtek 25.
kvûtna zamûstnanci Mûstského úﬁadu
v Krásné Lípû. Spoleãnû se starostou mûsta,
ZbyÀkem Linhartem, v holínkách a pracovním obleãení tento den strávili vyná‰ením
odpadu z koryta ﬁeky Kﬁinice, ãi‰tûním jejích
bﬁehÛ a hledáním rÛzn˘ch „pokladÛ“, které
do ﬁíãky, protékající Národním parkem
âeské ·v˘carsko, pﬁinesla civilizace. „Po leto‰ní velké vodû je na Kﬁinici nehezk˘ pohled. JiÏ v minulém t˘dnu ji uklízely dûti z ﬁad
ochráncÛ pﬁírody z Ústí nad Labem, kteﬁí tradiãnû jezdí na terénní základnu âSOP
v Krásném Buku. A tak jsme nemohli zÛstat
pozadu ani my,“ ﬁekl tajemník MûÚ Jan Koláﬁ, jenÏ celou akci vymyslel a zrealizoval.

A tak bylo moÏné spatﬁit starostu Linharta
jak doluje zrezivûlé hrnce a staré pneumatiky ze dna Kﬁinice. „Ochranou pﬁírody jsem

se aktivnû zab˘val jiÏ od dûtství, jsem stále
ﬁadov˘m ãlenem zdej‰í organizace âSOP.
V souãasné pozici ji napomáhám pﬁeci jenom jinou, spí‰e manaÏerskou formou,
a tak dne‰ek je vlastnû takov˘m mal˘m
návratem do minulosti. A nûkdy je nakonec také pﬁíjemné trochu se protáhnout,“
shrnul svou netradiãní aktivitu s úsmûvem
starosta.
Ov‰em ani osazenstvo krásnolipské radnice nedokázalo uklidit cel˘ tok Kﬁinice aÏ
k ãesko-nûmeck˘m hranicím. Vedení
mûsta se ale rozhodnû nebrání ani podpoﬁe aktivit jin˘ch dobrovolníkÛ a nabízí jim
materiální a technickou pomoc, pokud by
chtûli následovat jejich ãtvrteãního pﬁíkladu.
(jf)

„Palmovka“ v Krásné Lípû slaví 50 let
JiÏ 50 let své existence slaví v tûchto
dnech ústav sociální péãe, tzv. Palmovka, v
Krásné Lípû. V rámci oslav padesátého v˘roãí zaloÏení ústavu tu slavnostnû otevﬁeli
zcela novou budovu provozního zázemí za
více neÏ 9 milionÛ Kã a rozhodnû to není jejich poslední novinka. „Nyní se zamûﬁíme na
vybudování nové silnice k na‰í nejv˘‰e poloÏené budovû. Novorenesanãní vila bohuÏel
nemá pﬁíjezdovou cestu, coÏ musíme nyní
pomûrnû velk˘mi náklady zmûnit,“ ﬁekl ﬁeditel ústavu Jaromír Soukup.
Pro témûﬁ 130 klientÛ „Palmovky“ je velmi
dÛleÏité, Ïe ústav patﬁí pod Magistrát hl.
mûsta Prahy, protoÏe finanãní prostﬁedky,
které mÛÏe vedení hlavního mûsta ze sv˘ch

fondÛ poskytnout na provoz a investice
ústavu, se dají jen tûÏko srovnávat s moÏnostmi obdobn˘ch zaﬁízení, která mohou
spoléhat pouze na prostﬁedky státu. Proto
také mohlo vedení „Palmovky“ v nûkolika
málo posledních letech investovat desítky
milionÛ korun do rekonstrukcí budov a jejich
vybavení. „Postupnû jsme zrekonstruovali témûﬁ v‰echny na‰e budovy a zaﬁízení. Podle
nejnovûj‰ích standardÛ jsme vybavili vût‰inu
pokojÛ tak, abychom na‰im klientÛm zajistili
tu nejlep‰í péãi,“ zdÛraznil Jaromír Soukup.
Dodal, Ïe rozsáhl˘ch oprav se doãkala i dosud provozní budova zvaná „chalupa“,
která se v nejbliÏ‰í budoucnosti stane domovem pro nûkolik klientÛ, kteﬁí zde budou

Kdo vyhrál? Festival
Men‰í, atraktivnûj‰í. Festival dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ, organizovan˘ letos základní ‰kolou, ukázal cestu, jak pﬁiblíÏit sborov˘ zpûv
i publiku, jeÏ jím zÛstávalo do této doby netknuto. Ukázalo se, Ïe
pro zdar akce staãí i tﬁetina úãinkujících ve srovnání s nejpoãetnûji
obsazen˘mi roãníky, a také to, Ïe kdyÏ dítû zpívá ve sboru, vÛbec
to neznamená, Ïe by se pro nûj vrcholn˘m záÏitkem nemohlo stát
hudební setkání s finalistkou SuperStar. Zaﬁazení ·árky VaÀkové do
programu festivalu bylo chytr˘m tahem hlavní organizátorky akce,
ﬁeditelky ‰koly Ivany Preyové. Takhle nûjak se bourají hranice. V hledi‰ti festivalového sálu bylo vidût tváﬁe, které tam jistû nepﬁi‰ly kvÛli
sborÛm – pﬁesto si je v‰ak vyslechly a zatleskaly jim. Spí‰e ‰Èastná
souhra okolností neÏ promy‰lenost dramaturgie navíc pﬁivedla na
pódium ‰estici sborÛ, z nichÏ kaÏd˘ se v˘raznû odli‰oval od ostatních a v souhrnu vytvoﬁily pestrou a zajímavou podívanou, ukazu-

Dûti, dûkujeme
Îe nás na‰e dûti mají rády, víme. Pﬁesto
ale kaÏd˘ projev dûtské lásky potû‰í. Proto
nás potû‰ilo, kdyÏ na‰e dûti nezapomnûly
na ná‰ svátek a pozvaly nás do kulturního
domu, kde nám zazpívaly. Za to, Ïe se jen
pro nás nauãily spoustu nov˘ch písniãek
a básniãek jim, a také jejich uãitelkám,
které si daly tu práci a spoleãnû s nimi v‰e
pﬁipravily, dûkujeme.
maminky dûtí z krásnolipsk˘ch ‰kolek

zcela samostatnû Ïít a pokusí se tak zvládnout nároky bûÏného Ïivota.

jící, kudy vede cesta od nûkdy nezáÏivného projevu zpÛsobnû
okrojovan˘ch kolektivÛ k Ïivotnému a dynamickému vystoupení.
Patrn˘ byl posun smûrem k v˘raznûj‰í roli hudebního doprovodu,
mûli jsme zde sbor se swingujícím klavírem a elektrickou baskytarou,
jinde zase mûli minimálnû dvakrát víc ãlenÛ doprovodné flétnové
sekce neÏ samotn˘ch zpûvákÛ. Pravda, vyskytl se i sbor, kter˘ byl
krejãovsky na vy‰‰í úrovni neÏ hudebnû, ale i to bylo sv˘m zpÛsobem zajímavé zpestﬁení.
Poprvé za dobu své existence musel festival svou existenci obhájit navzdory nûkter˘m prudce odmítav˘m reakcím – smutné je, Ïe
od lidí, od nichÏ by se vzhledem k jejich minul˘m zásluhám dal ãekat prav˘ opak. A je jistû jen shoda náhod, Ïe nûkteﬁí tradiãní
úãastníci nemûli pro leto‰ní roãník „vhodn˘ repertoár“. AÈ uÏ v‰ak
pozoruhodná tradice festivalového zpívání v Krásné Lípû zÛstala
zachována, nebo byla leto‰ním roãníkem novû zaloÏena, jedná se
o úspûch, kter˘ dává jednu jistotu: Lidí dobré vÛle se najde vÏdycky
víc neÏ tûch druh˘ch.
Petr HoﬁeÀovsk˘

PROVOZ MATE¤SK¯CH ·KOL V DOBù
LETNÍCH PRÁZDNIN
V období od 1. 7. - 31. 8. 2006 bude M·
Masarykova ul. uzavﬁena.
M· Smetanova ul. bude mít provoz omezen pro dûti pracujících rodiãÛ.
Na základû písemné Ïádosti zákonného
zástupce dítûte, podané zástupkyni ﬁeditelky ‰koly nejpozdûji do 31. 5. 2006,
bude zabezpeãen ve spolupráci se zﬁizovatelem pobyt dítûte v jiné mateﬁské
‰kole.
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USNESENÍ

ze 81. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa
konaného dne 11. 5. 2006
I. Hlavní program
Projekt Centrum â· I
Usnesení RM ã. 81 - 01
RM projednala problémy v˘stavby a na
místním ‰etﬁení se seznámila s rekonstrukcí
Centra sluÏeb â· (dÛm chovatelÛ).
RM schvaluje v rámci dokonãování 2.
etapy realizace Projektu uzavﬁení dodatkÛ
k pﬁíslu‰n˘m SOD:
1. autorsk˘ dozor - Ing. Milan Zezula - Centrum sluÏeb
2. autorsk˘ dozor - Ing. Jiﬁí Drahota - Sportovní areál
3. TDI - Ing. Josef Beãváﬁ - stavba - celek
(zmûnové listy)
4. PD - Ing. arch. Eva Cerhová - interiéry
Centra sluÏeb.
RM dále schvaluje nabídku na zpracování
PD pﬁístavby stávajícího objektu bufetu
sportovního areálu.
Úkoly z 20. zasedání zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 81 - 02
RM na základû úkolÛ z 20. ZZM ukládá:
1. Vladímíﬁe Do‰kové - vyzvat Povodí Ohﬁe
k úklidu toku Kﬁinice.
2. starostovi mûsta - zadat do projektu amfiteátru u kina jin˘ povrch.
3. Pavlu BartoÀovi - pod Bukovsk˘m hrádkem zprÛchodnit koryto vodoteãe.
II. Do‰lá po‰ta
Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 81 - 03
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
st. p. ã. 735; k. ú. Krásná Lípa; ãást o v˘mûﬁe cca 100 m2
p. p. ã. 847; k. ú. Krásná Lípa; ãást o v˘mûﬁe cca 600 m2
Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 81 - 04
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p. p.
ã. 214 o v˘mûﬁe 139 m2, p. p. ã. 215/2 o v˘mûﬁe 260 m2 a ãásti p. p. ã. 2746/6, v‰e k.
ú. Krásná Lípa Josefu a BoÏenû Malinov˘m,
Krásná Lípa, Kyjovská 13, z dÛvodu nevypoﬁádan˘ch majetkov˘ch vztahÛ ke st. p.
ã. 158, k. ú. Krásná Lípa a z dÛvodu neuhrazen˘ch dluhÛ vÛãi mûstu.
Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 81 - 05
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.
p. ã. 1208 o v˘mûﬁe 1142 m 2, k. ú. Vlãí
Hora, za úãelem zﬁízení zahrady Hanû
Koblihové, Krásná Lípa, SnûÏná 30, z dÛvodu zachování pozemku pro potﬁeby
mûsta.
Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 81 - 06
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout pozemek:
p. p. ã. 352/8; k. ú. Krásná Lípa; ãást o v˘mûﬁe 283 m2
p. p. ã. 1827/1; k.ú. Krásná Lípa; o v˘mûﬁe
2977 m2
Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 81 - 07
RM schvaluje pronájem p. p. ã. 2590/4,
o v˘mûﬁe 3118 m2 a p. p. ã. 2685, o v˘mûﬁe
5293 m 2, k. ú. Krásná Lípa, za úãelem
pastvy Jiﬁímu Jani‰ovi, Krásná Lípa, Frindova 689/16.
Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 81 - 08
RM neschvaluje geometrick˘ plán ã. 1123173/2005 na rozdûlení st. p. ã. 58 a p. p. ã.
2790/1, v‰e k. ú. Krásná Lípa, protoÏe neodpovídá schválenému návrhu.
Byty
Usnesení RM ã. 81 - 09
RM ru‰í usnesení RM ã. 79-21 ze dne
06.04.2006, z dÛvodu nezájmu Ïadatelky
o pronájem bytu ã. 23, Nemocniãní 1137/6,
Krásná Lípa.

III. RÛzné
¤e‰ení pﬁístupu k nemovitostem
Usnesení RM ã. 81 - 10
RM se seznámila se zápisem z projednání
podnûtu Miroslava Vavﬁína, bytem Masarykova 528/43, 407 46 Krásná Lípa, ve vûci
pﬁístupu a pﬁíjezdu na jeho nemovitost p. p.
ã. 1214/2 pﬁes ãást st. p. ã. 330/7, v‰e k. ú.
Krásná Lípa.
RM na základû Ïádosti firmy Demos, s. r. o.,
Masarykova 602, Krásná Lípa souhlasí s instalací automatické závory na ãásti st. p. ã.
330/7, k. ú. Krásná Lípa, v prostoru nájezdu
do dvora, za úãelem ochrany majetku svûﬁeného do uÏívání za podmínky, Ïe:
a) firma Demos, s. r. o. zajistí instalaci automatické závory v souladu s pﬁíslu‰n˘mi
pﬁedpisy
b) firma Demos, s. r. o. umoÏní vlastníkÛm
nemovitosti p. p. ã. 1214/2, k. ú. Krásná
Lípa pﬁístup do doby uzavﬁení vzájemné
dohody o zpÛsobu dal‰ího spoleãného
uÏívání stávajícího prÛchodu a prÛjezdu
na tuto nemovitost, nejdéle do 31. 5.
2006 nebo do uzavﬁení této vûci obãansko právní cestou.
Smûrnice ã. 5
Usnesení RM ã. 81 - 11
RM schvaluje zmûnu smûrnice ã. 5 pohledávky k rozpoãtov˘m pﬁíjmÛm mûsta s úãinností od 1. 5. 2006 dle pﬁedloÏeného návrhu.
Dodatek ã. 1 k pojistné smlouvû
Usnesení RM ã. 81 - 12
RM schvaluje dodatek ã. 1 k pojistné
smlouvû ãíslo 560 905016 9 pro poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnancÛ za ‰kodu zpÛsobenou zamûstnavateli mûstu Krásná Lípa
s KOOPERATIVA poji‰Èovnou, a.s.
PouÏití odvodu ãásti v˘tûÏku z VHP za rok
2005
Usnesení RM ã. 81 - 13
RM schvaluje vyuÏití pﬁijat˘ch odvodÛ ãásti
v˘tûÏku z provozování v˘herních hracích pﬁístrojÛ za rok 2005 na veﬁejnû prospû‰né
úãely, a to na ãásteãné financování pﬁíspûvkÛ na ãinnost a akce pro zájmové organizace ve mûstû Krásná Lípa v roce 2006.
Telefonní pﬁípojky
Usnesení RM ã. 81 - 14
RM schvaluje smlouvu o umístûní zaﬁízení
veﬁejné komunikaãní sítû s firmou âesk˘ Telecom, a. s., Ol‰anská 55/5, Praha 3, dle
pﬁedloÏeného návrhu.
Byty
Usnesení RM ã. 81 - 15
RM schvaluje vrácení kauce ve v˘‰i 4 000
Kã za byt:
1. Pavlínû Záhorské, byt ã. 7, Masarykova
555/45
2. Zuzanû Indrákové, byt ã. 2, Masarykova
555/45
Byty
Usnesení RM ã. 81 - 16
RM ru‰í usnesení RM ã. 79-17 ze dne 6. 4.
2006, z dÛvodu nezájmu ÏadatelÛ o pronájem bytu ã. 4, PraÏská 450/48, Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM ã. 81 - 17
RM ru‰í usnesení RM ã. 79-20 ze dne 06.04.2006
z dÛvodu, Ïe souãasní nájemníci byt ã. 28, Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa, neuvolní.
Byty
Usnesení RM ã. 81 - 18
RM schvaluje pronájem bytu ã. 23, Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa o velikosti
1+1 v obecním zájmu, Hanû Volencové,
bytem Vrchlického 16/9, Rumburk. Nájemní smlouva bude uzavﬁena na dobu urãitou po dobu zamûstnání v lékárnû
Krásná Lípa. Kauce ve v˘‰i 5 000 Kã. Ve‰keré opravy a úpravy si provede nájemník
na vlastní náklady.

Îádosti o finanãní pﬁíspûvky
Usnesení RM ã. 81 - 19
RM schvaluje finanãní pﬁíspûvky pro:
1. Gymnázium Rumburk na oslavu 100. v˘roãí jeho zaloÏení ve v˘‰i 1 000 Kã.
2. Farní charitu Rumburk na projekt Asistenãní sluÏba pro rodiny s dûtmi ve v˘‰i 3
000 Kã.
Schválení darovací smlouvy
Usnesení RM ã. 81 - 20
RM schvaluje darovací smlouvu mezi mûstem Krásná Lípa a AlÏbûtou Beránkovou,
Krásná Lípa, Nemocniãní 1156/16 ve v˘‰i 3
000 Kã. Sponzorsk˘ dar se pouÏije v˘luãnû
na sociální úãely (dovybavení domÛ s peãovatelskou sluÏbou).
Pﬁíspûvky mûsta na rekonstrukci stﬁech, fasád a oplocení
Usnesení RM ã. 81 - 21
RM na základû provedené kontroly a doporuãení KVÎP schvaluje zaﬁazení tûchto
obãanÛ mezi uchazeãe o pﬁíspûvek na rekonstrukce fasád, stﬁech a oplocení pro rok
2006:
Hejduk Vítûzslav, KﬁiÏíkova 8, Krásná Lípa fasáda
RÛÏiãková Marcela, Havlíãkova 4, Krásná
Lípa - stﬁecha
Vrabec Zdenûk, Dvoﬁákova 4, Krásná Lípa
- stﬁecha, oplocení
Gálovi Jana a Vojtûch, Frindova 185/33,
Krásná Lípa - fasáda
Gálovi Hana a Vojtûch, Studánecká 25,
Krásná Lípa - fasáda
Poláãková Jaru‰ka, Rooseveltova 1, Krásná
Lípa - oplocení, fasáda
Koblihová Hana, SnûÏná 30, Krásná Lípa oplocení
Vondráãková Petra, Masarykova 41,
Krásná Lípa - stﬁecha
Kambersk˘ Eva a Zdenûk, Nemocniãní 14,
Krásná Lípa - fasáda, stﬁecha - Kyjovská 25
Svoboda Marek, PraÏská 25, Krásná Lípa oplocení
Kluge Jiﬁí, Rooseveltova 22, Krásná Lípa fasáda
Otradovská Ivana, Sokolská 6, Krásná Lípa fasáda, stﬁecha
Duska Josef, Polní 18, Krásná Lípa - stﬁecha
Jaromûﬁsk˘ Miroslav, âapkova 1016/32,
Krásná Lípa - stﬁecha.
Pﬁíspûvky mûsta na rekonstrukci fasád,
stﬁech a oplocení pro rok 2006 - nezaﬁazení
obãané
Usnesení RM ã. 81 - 22
RM na základû provedené kontroly a doporuãení KVÎP neschvaluje zaﬁazení
tûchto obãanÛ mezi uchazeãe o pﬁíspûvek na rekonstrukce fasád, stﬁech a oplocení pro rok 2006 z dÛvodu nesplnûní podmínek pro zaﬁazení mezi uchazeãe
o pﬁíspûvek:
Kováãová Eva, Al‰ova 3, Krásná Lípa oplocení - nesplnûna podmínka ã. 14 (závazky vÛãi mûstu).
Sekyrová Iva, Nerudova 9, Krásná Lípa stﬁecha - nesplnûna podmínka ã. 14 (závazky vÛãi mûstu).
Novák Jiﬁí, U tiskárny 8, Krásná Lípa - oplocení, stﬁecha - nesplnûna podmínka ã. 14
(závazky vÛãi mûstu).
Cyril Erban, Stanislava Erbanová, Varnsdorfská 42, Krásná Lípa - stﬁecha - nesplnûna podmínka ã. 2 (pozdní podání Ïádosti).
Pí‰ová Helena, Nemocniãní 8, Krásná Lípa
- stﬁecha, fasáda, oplocení - nesplnûna
podmínka ã. 14 (závazky vÛãi mûstu).
Prodeje pozemkÛ
Usnesení RM ã. 81 - 23
RM na návrh KVÎP doporuãuje ZM schválit
omezení prodejÛ pozemkÛ v k. ú. Krásná
Lípa v rozsahu vymezeném ulicemi PraÏská
k benzínové pumpû, dále po trati âD k ulici
Masarykova, âapkova, Nemocniãní k námûstí, Kyjovská na konec jednosmûrky,
dále Stradalova, kolem koupali‰tû ke hﬁi‰ti,
Mánesova, Doubická a dále po katastrální
hranici s k. ú. Kyjov k ulici PraÏská, z dÛvodu
nutnosti zachování pozemkÛ pro potﬁeby
rozvoje mûsta. V˘jimku tvoﬁí prodeje pozemkÛ pro úãely v˘stavby rodinn˘ch domÛ,
majetkoprávní vypoﬁádání pozemkÛ a aktivity schválené zastupitelstvem mûsta. Ostatní Ïádosti budou ﬁe‰eny pronájmem.

Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 81 - 24
RM doplÀuje usnesení RM ã. 79-09 ze dne
23. 2. 2006 o ãást p. p. ã. 2597/6, k.ú.
Krásná Lípa ve vlastnictví Karla a Marie Kopeck˘ch, Krásná Lípa, na Náspu 6.
Îádost o dotaci
Usnesení RM ã. 81 - 25
RM schvaluje podání Ïádosti o dotaci na
projekt Je‰tû více separace, nadaci âEZ,
dle pﬁedloÏeného návrhu.
Povûﬁení
Usnesení RM ã. 81 - 26
RM povûﬁuje Ing. Jiﬁí Raka, zamûstnance o.
p. s. âeské ·v˘carsko, zastupováním zájmu
mûsta pﬁi jednáních o zkvalitnûní veﬁejné
dopravy na Krásnolipsku (jak autobusové,
tak vlakové).
Komunitní centrum â· - návrh na zmûnu
rozpoãtu
Usnesení RM ã. 81 - 27
RM schvaluje podání návrhu na zmûnu
rozpoãtu projektu Komunitní centrum âeského ·v˘carska, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Pronájem veﬁejného prostranství
Usnesení RM ã. 81 - 28
RM schvaluje Ïádost pana Nguyen Ngoc
Son bytem Rumburk, Matu‰ova 83/4 na
bezplatn˘ pronájem veﬁejného prostranství
za úãelem zﬁízení pﬁedzahrádky u objektu
Kﬁinické námûstí ã. 1 ( vlevo od vchodu do
objektu) v rozsahu cca 10 m2. Toto povolení je platné pro rok 2006.
Likvidaãní komise
Usnesení RM ã. 81 - 29
RM schvaluje návrh na likvidaci a prodej
majetku mûsta Krásná Lípa, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Likvidaãní komise
Usnesení RM ã. 81 - 30
RM schvaluje prodej kombinovaného plynového sporáku ALBA Hoﬁovice, typ SPE 40
Martinû Fiegerové, dle pﬁedloÏené kupní
smlouvy.
Likvidaãní komise
Usnesení RM ã. 81 - 31
RM schvaluje prodej 1 kusu informaãní tabule typu B1 a 3 kusÛ informaãních tabulí
typu C1 umístûn˘ch v TS Krásná Lípa, dle
pﬁedloÏené kupní smlouvy.
Internet v mûstské knihovnû
Usnesení RM ã. 81 - 32
RM schvaluje zru‰ení poplatku za pouÏívání
internetu pro Ïáky základní ‰koly, kteﬁí jsou
registrovan˘mi ãtenáﬁi mûstské knihovny
v Krásné Lípû.
Energetick˘ audit
Usnesení RM ã. 81 - 33
RM ukládá vedoucímu OMCS zajistit nabídky na provedení energetického auditu
objektu Masarykova 246/6, Krásná Lípa.
Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 81 - 34
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta za
mûsíc duben 2006 vãetnû pﬁíloh, pﬁedloÏen˘ kronikáﬁem mûsta Ivanem Jaklem.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Krásnou Lípou bude ve stﬁedu 17. kvûtna
projíÏdût Kinematovlak
- pﬁehled náv‰tûvnosti knihovny a internetu
- podûkování od Nobilis Tilia za poskytnutí
finanãního pﬁíspûvku
- odpovûì na dopis ohlednû stavu komunikací - Ing. Jiﬁí ·ulc hejtman Ústeckého kraje
- podûkování za pﬁidûlení pﬁíspûvku
a omluva neúãasti na Pohádkovém lese
- 2x dopis od firmy DEMOS, s. r. o. ohlednû
parkování Miroslava Vavﬁína
- podûkování za realizaci památníku obûtem nacismu od SdruÏení b˘val˘ch vûzÀÛ
koncentraãního tábora Schwarzheide
- pﬁehled pohledávek k rozpoãtov˘m pﬁíjmÛm k 31. 3. 2006
RM dále projednala zápisy z tûchto komisí:
- kulturní ze dne 4. 4. 2006
- zdravotnû sociální ze dne 11. 4. 2006
- KVÎP ze dne 2. 5. 2006
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POZVÁNKY

INDIÁNSKÁ STEZKA. âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody TILIA Krásná Lípa Vás zve na severoãeské
regionální kolo soutûÏe zamûﬁené na ochranu
pﬁírody a památek, na tábornické a turistické
dovednosti pod názvem Indiánská stezka,
která se koná na ekologické terénní základnû
Buk v Krásném Buku ve dnech 2. aÏ 4. ãervna.
POCHÒZKA SE STRÁÎCEM. Sraz 8. 6. v 10.00
pﬁed hotelem na Mezní Louce, jde o informativní pochÛzku zamûﬁenou na problematiku ochran území v NP â·. Kontakt V. Niã
737 276 867.
VLASTIVùDNÁ EXKURZE. Sraz 10. 6. v 10.00 u Informaãního stﬁediska v Srbské Kamenici,
úãastníci dostanou v‰eobecné informace
o území NP â·, exkurze je urãena ‰iroké veﬁejnosti. Kontakt A. Votápek 737 629 623.
POHÁDKOV¯ DEN. Kulturní oddûlení MûÚ ve
·luknovû Vás zve do Pohádky v pohádkovém
lese s pohádkov˘mi postaviãkami a soutûÏemi
pro dûti. Start ve ·luknovû u rybníka pod KﬁíÏov˘m vrchem v nedûli 4. 6. ve 14.00.
POZOR ZMùNA! Internet v knihovnû pro ãtenáﬁe zdarma! Mûstská knihovna oznamuje, Ïe
od 1. ãervna 2006 ru‰í poplatky za pouÏívání
internetu pro ty Ïáky základní ‰koly, kteﬁí jsou
registrovan˘mi ãleny mûstské knihovny.

RÛzné
POHLEDNICE. Krásná Lípa pﬁipravuje pro
·luknovsk˘ v˘bûÏek spoleãné pohlednice
se znaky v‰ech 18 obcí. V prodeji budou
do konce mûsíce ãervna. Zájemci o kompletní sérii pohledÛ s fotografiemi obcí v˘bûÏku se mohou do 15. 6. 2006 pﬁihlásit na
MûÚ Krásná Lípa u Jany Va‰utové nebo na
vasutova@krasnalipa.cz.
SILNICE. ¤editelka SÚS Ústeckého kraje na
setkání obcí ·luknovského v˘bûÏku sdûlila
starostÛm, Ïe SÚS nemá finanãní prostﬁedky
na rozsáhlej‰í opravy komunikací. Starostové
se snaÏí o zaji‰tûní nápravy a opakovanû vyz˘vají Ústeck˘ kraj, aby se staral o krajské komunikace ﬁádnû a zajistil jejich prÛjezdnost.
TELEVIZE. Filmaﬁi z BOX TV u nás natáãeli krátk˘
‰ot o Tol‰tejnském panství a turistické hﬁe Vandrování po Tol‰tejnském pantví. ·ot bude odvysílán v v regionálních televizních studiích, na
Primû a na kabelové televizi Karneval.

Podûkování
Moc a moc dûkuji neznámému nálezci
za nalezení a vrácení m˘ch dokladÛ. Tû‰í
mû, Ïe dobﬁí lidé stále Ïijí.
Jan Chroust
Nemocniãní 1092/2a, Krásná Lípa
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Agentura Pondûlí v Komunitním
centru âeského ·v˘carska
Agentura Pondûlí vznikla v roce 2001 ve
·luknovû. Jejím posláním je poskytovat podporu pro kvalitní Ïivot lidí, kteﬁí jsou jakkoliv
spoleãensky znev˘hodnûni. Agentura nabízí
dva typy sluÏeb - podporované zamûstnávání a sociální rehabilitaci. V podporovaném
zamûstnávání hledáme práci lidem s postiÏením. SluÏba je urãená lidem se zdravotním postiÏením (mentálnû, tûlesnû a smyslovû postiÏen˘m ãi du‰evnû nemocn˘m) a sociálnû
znev˘hodnûn˘m, kteﬁí potﬁebují podporu pﬁi
vyhledávání práce. Poskytujeme také individuální podporu klientovi na pracovi‰ti i mimo
nûj, podporu zamûstnavateli pﬁi ﬁe‰ení vznikl˘ch situací. Zamûstnavateli mÛÏeme pomoci
s legislativou, v zapracování klienta, mÛÏeme
pomoci zajistit dotaci, atd.
V prosinci 2005 byla v prostorách Komunitního centra âeského ·v˘carska v Krásné Lípû
otevﬁena poboãka Agentury pondûlí. Zde
nabízí Agentura Pondûlí pomoc lidem s postiÏením, ale i dlouhodobû nezamûstnan˘m, lidem s nízk˘m vzdûláním a lidem z odli‰ného

sociálnû kulturního prostﬁedí, kter˘m asistuje
pﬁi vyplÀování rÛzn˘ch formuláﬁÛ, hledání
a udrÏení si práce, pﬁi vzdûlávání, poskytuje
poradenství aj. Nová poboãka Agentury Pondûlí mohla b˘t v Krásné Lípû otevﬁena díky
projektu Komunitní centrum âeského ·v˘carska, kter˘ je spolufinancován evropsk˘m sociálním fondem a státní rozpoãtem âeské republiky.
Pﬁíbûh
Na‰ím klientem je dvaatﬁicetilet˘ muÏ se
zdravotním postiÏením. Má ukonãené stﬁedo‰kolské vzdûlání a Ïije sám v garsonce ve
Varnsdorfu. Následkem nehody utrpûl váÏná
zranûní a musel se znovu zaãlenit do spoleãnosti. Bylo nutné ho nauãit orientovat se v dopravû, znovu komunikovat s lidmi atd. Klient
se tyto dovednosti nauãil velmi rychle.V souãasné dobû je zaﬁazen do rekvalifikaãního
kurzu volnoãasové aktivity, kter˘ bûÏí od 3. 5.
2006 v Krásné Lípû.
Eva Mánková

Dûti za filmy zamíﬁily do vlaku
Netradiãních filmov˘ch pﬁedstavení si
mohli uÏít i dût‰tí diváci z Krásné Lípy. Na
zdej‰í nádraÏí totiÏ zavítal kinematovlak,
kter˘ díky âeské televizi, Filmfestivalu Zlín
a âesk˘m drahám objíÏdûl republiku
s nabídkou dûtsk˘ch filmÛ. V programu
promítan˘ch filmÛ byly i takové snímky
jako Andûl pánû, ale nechybûly ani klasické animované pohádky jako Kosí bratﬁi, Povídání o pejskovi a koãiãce, Pan
Tau a mnohé dal‰í. V druhém vagónu
mohli v‰ichni nahlédnout do historie
dráÏní pﬁepravy a prohlédnout si soukromou sbírku.

Krásnolip‰tí hasiãi u ministra
Ministr vnitra Franti‰ek Bublan pozval na
slavnostní setkání zástupce krásnolipsk˘ch
hasiãÛ, kteﬁí se aktivnû podíleli na záchrann˘ch pracích v souvislosti s leto‰ními jarními
povodnûmi.
V prÛbûhu setkání ocenil ministr mimo jiné
jejich nasazení, nezi‰tnou pomoc a postoupení mnoh˘ch rizik pﬁi asistenci postiÏen˘m.
ZároveÀ ocenil i spolupráci pﬁi likvidaci následkÛ povodní.
Setkání se konalo 15. kvûtna v aule Policejní akademie v Praze. Kromû na‰ich hasiãÛ se setkání zúãastnily i jednotky z dal‰ích
mûst na‰eho regionu.

Velitel v˘jezdové jednotky Roman Koi‰ pﬁevzal z rukou ministra ãestnou plaketu jako v˘raz ocenûní a podûkování.
Jan Koláﬁ

V˘zva
Ve dnech 9. aÏ 11. ãervna se bude v Krásné Lípû konat III. mezinárodní folklórní festival
Tol‰tejnského panství, jehoÏ souãástí bude i tradiãní krásnolipsk˘ Staroãesk˘ jarmark
(10. 6.), ke kterému neodmyslitelnû patﬁí soutûÏ o nejchutnûj‰í bábovku jarmarku. Proto
se jiÏ nyní vyz˘vají v‰echny hospodyÀky k peãení bábovek, se sladk˘mi v˘robky samozﬁejmû budou vítání i muÏi. V‰ichni úãastníci soutûÏe a jejich bábovky budou ocenûni.
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V Krásné Lípû se bojovalo
o postup do krajského kola
Pﬁes sto mlad˘ch hasiãÛ se v minulém
t˘dnu se‰lo v Krásné Lípû pﬁi okresním kole
celostátní soutûÏe Plamen. V poÏárnû technick˘ch disciplínách, které byly na programu krásnolipské soutûÏe si mûﬁilo síly jedenáct druÏstev z celého Dûãínska. Ale jen
mladému hasiãskému potûru z Císaﬁského

u ·luknova se dostalo té cti postoupit do
ãervnového krajského kola, které se uskuteãní v Chomutovû. ·patnû si ov‰em nevedli ani malí krásnolip‰tí hasiãi. V mlad‰í kategorii jen tûsnû podlehli konkurentÛm
z Horního PodluÏí a obsadili vynikající druhé
místo.
(vik)

Sportovní areál zahájil letní sezónu
Zamûstnanci sportovního areálu âeského
·v˘carska zahájili v prvních kvûtnov˘ch
dnech letní sezónu. „Na‰i zákazníci se mohou
tû‰it i na nûkteré novinky. Areál je roz‰íﬁen
o dva víceúãelové kurty se zázemím vãetnû
‰aten a sprch,“ ﬁekl správce sportovního areálu Vlastimil ·malcl. SportovcÛm tak slouÏí
sedm hﬁi‰È, na kter˘ch mohou provozovat tenis, minikopanou, volejbal, nohejbal, pláÏov˘
volejbal, florbal ãi stále populárnûj‰í ringo.
Sportovní areál âeského ·v˘carska nabízí
také minigolf, dûtem dûtské koutky a prolézaãky, samozﬁejmostí je bufet s obãerstve-

Komunitní
centrum v televizi
ReportáÏní t˘m z âeské televize nav‰tívil
Krásnou Lípu, aby natoãil reportáÏ o projektu
Komunitní centrum âeského ·v˘carska. Ta
bude vysílána 9. 6. 2006 v poﬁadu Barvy Ïivota na âeské televizi. V reportáÏi pﬁedstaví
projekt místostarostka mûsta Hana Volfová
a o samotn˘ch kurzech pak budou hovoﬁit
klienti p. Zajac a p. Podhorsk˘.
(JJ)

Krásnolip‰tí
‰koláci soutûÏí
o evropsk˘
titul

ním. „I kdyÏ ná‰ areál prochází právû dostavbou a buduje se tûlocviãna a dal‰í
stavby vãetnû desetimetrové lezecké stûny
s adrenalinovou lanovkou, pﬁesto jsme v plném kaÏdodenním provozu a tû‰íme se na
kaÏdého náv‰tûvníka,“ dodal Vlastimil
·malcl.
Na v˘stavbu jednoho z nejvût‰ích sportovních areálÛ âeského ·v˘carska, kter˘ je souãástí projektu Centrum âeského ·v˘carska
získalo vedení na‰í radnice prostﬁedky ze
strukturálních fondÛ EU, SROP, rozpoãtu
mûsta i státního rozpoãtu âR.
(jf)

Máme malé
hrdiny
Prckové? Kdepak! KdyÏ jsem poprvé vidûla na‰e malé fotbalisty v jejich krásn˘ch
zelen˘ch dresech, pﬁipadali mi tro‰ku k smíchu, protoÏe vypadali spí‰ jako v noãních
ko‰ilích (hlavnû ti men‰í), ale kdyÏ jsem je
vidûla s jakou vervou se umí pustit do fotbalového zápasu, hned mi ztuhly rysy! Minul˘ t˘den v sobotu se konal dal‰í turnaj
v kopané, tentokrát v Bﬁezinách u Dûãína.
(T˘den pﬁedtím se hrálo u nás v Krásné Lípû
a z 5 t˘mÛ na‰i kluci skonãili ãtvrtí). Boj to
byl nádhern˘, hrály se 4 zápasy, v prvním
kluci soupeﬁe porazili 1:0 zásluhou branky
Fandy Holoubka, dal‰í dva tro‰ku projeli,
ale ten poslední, no to byla krása! Kluci bojovali s opravdu kvalitními protihráãi a pﬁesto je nakonec porazili nûkolik minut pﬁed
koncem utkání krásnou branku Ondry Lehoczkého 1:0. A tak skonãili v celkovém
poﬁadí tﬁetí! Tak kluci, drÏím vám palce do
dal‰ích zápasÛ a nebojte se, do tûch dresÛ
dorostete!
M. Alferyová

KINO Krásná Lípa

K titulu Eko‰kola roku 2005 chtûjí ‰koláci
z na‰í ‰koly pﬁidat i titul Evropská eko‰kola –
Eco-School. Cílem projektu, kterého se Ïáci
spoleãnû s uãiteli rozhodli zúãastnit, je uãinit
enviromentální v˘chovu a praktické ãinnosti vedoucí k ochranû pﬁírody niternou
souãástí Ïivota ‰koly. „V projektu nejde o to,
dosáhnout nûjaké koneãné mety, ale nastartovat trval˘ proces zmûn vedoucích
k zdravûj‰í, „zelenûj‰í“ a aktivnûj‰í ‰kole, pﬁiãemÏ do procesu se mohou zapojit nejen
Ïáci, uãitelé a vedení ‰koly, ale i rodiãe,
místní úﬁad i firmy,“ vysvûtlila zástupkynû ﬁeditelky ‰koly Eva Slovová. Dodala, Ïe první
poãin v projektu mají Ïáci jiÏ za sebou, a to
kdyÏ vytvoﬁili ‰kolní ekologick˘ kodex, kter˘m se také budou ﬁídit.
(vik)
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