288

krásnolipsk˘
pÛlmûsíãník

3,50 Kã

VáÏení spoluobãané,
voliãi!
Chtûl bych Vám alespoÀ touto
formou podûkovat za úãast ve
volbách a za hlasy, kter˘mi jste
rozhodli o novém sloÏení zastupitelstva mûsta. Myslím, Ïe Vám
mohu podûkovat za dÛvûru jménem v‰ech zvolen˘ch ãlenÛ ZM
a vzhledem k jednoznaãn˘m v˘sledkÛm tûchto voleb i za sdruÏení
nezávisl˘ch kandidátÛ i za sebe
samého.
Je pro mne osobnû velikou ctí,
Ïe jste mi jiÏ ponûkolikáté dali nejvíce hlasÛ. Chápu to pﬁedev‰ím
jako hodnocení mé pﬁedchozí
práce, a o to víc mne to tû‰í.
Tûch dvanáct let ve vedení
mûsta u mne nezÛstalo tak zcela
bez zdravotních následkÛ a musím pﬁiznat, Ïe kromû radosti z v˘sledku voleb cítím i znaãnou
únavu. V duchu hesla, Ïe ãlovûk
má umût odejít v nejlep‰ím , jsem
váÏnû uvaÏoval o tom, Ïe nebudu
usilovat o dal‰í pÛsobení na radnici. A pﬁi neurãitém v˘sledku voleb by tomu tak i bylo. Tyto úvahy
umocnily i dal‰í osobní dÛvody.

Av‰ak Va‰e volba a hlasy jsou
pro mû jak velkou odmûnou, tak
i velk˘m závazkem. Budu se
proto snaÏit, abych Vás nezklamal. Vûﬁím v‰ak, Ïe pochopíte,
kdyÏ po vysilujícím tempu z posledních let a s ohledem na své
zdraví po zvládnutí povolební situace na nûjakou chvíli trochu
zmírním a pﬁes zimní období vyãerpám celou dovolenou,
abych si na chvíli odpoãinul
a nabral novou sílu. Vûﬁím také,
Ïe naleznu Va‰i podporu pﬁi nûkter˘ch drobn˘ch zmûnách
v práci vedení mûsta.
V jarních mûsících pak rozjedeme naplno dal‰í aktivity na‰eho mûsta.
VáÏení spoluobãané,
jsem si jist, Ïe Vámi zvolení zastupitelé budou opût rozumní a dûlní,
a Ïe se tak podaﬁí zase o kus vylep‰it podmínky pro pﬁíjemnûj‰í Ïivot v na‰em mûstû.
Dûkuji Vám!
Zbynûk Linhart
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Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe vyjde
v úter˘ 14. listopadu

V Krásné Lípû
vyhráli nezávislí
Patnáct mandátÛ z celkov˘ch
jedenadvaceti se v leto‰ních volbách do obecních zastupitelstev
podaﬁilo obsadit nezávislé kandidátce SdruÏení 2006. Na druhém
místû s tﬁemi mandáty skonãili
komunisté, tﬁetí sociální demokraté – dva mandáty a jednoho
zástupce budou mít v krásnolipském zastupitelstvu i zelení.
V Krásné Lípû letos mohlo
o osudu mûsta na dal‰í ãtyﬁi rokoy rozhodovat rovn˘ch 2740
voliãÛ, ov‰em uãinilo jich tak
pouh˘ch 1186, coÏ pﬁedstavuje
43,28 procent oprávnûn˘ch voliãÛ. Vybrat si mohli ze ãtyﬁ volebních stran - nezávisé SdruÏení

2006, âSSD, KSâM a Strana zelen˘ch - a z celkem osmdesáti ãtyﬁ
kandidátÛ.
Favoritem Krásnolipsk˘ch se stal
souãasn˘ starosta Zbynûk Linhart, kter˘ získal celkem 950
hlasÛ. Nejstar‰ím zastupitelem se
stal jedenasedmdesátilet˘ Milan
Sudek (SdruÏení 2006) a nejmlad‰í zastupitelkou byla naopak zvolena ãtyﬁiadvacetiletá
uãitelka Eli‰ka Brabníková (rovnûÏ SdruÏení 2006). Kantorská rodina BrabníkÛ má vÛbec nejvíce
zástupcÛ v krásnolipském zastupitelstvu. Kuriozní na tom je, Ïe
Eli‰ka, Klára i Miroslav kandidovali kaÏd˘ za jinou volební stranu.

UPOZORNùNÍ
V sobotu 4. 11. 2006 od 11.00 hodin bude
ustanovující zasedání zastupitelstva mûsta.

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner

strana 2

Svoz separovaného
odpadu
NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu probûhne v pondûlí 6. 11. 2006 ve Vlãí Hoﬁe
a v Zahradách a ve ãtvrtek 9. 11. 2006
v Krásné Lípû.
Pytle na separovan˘ odpad si lze
zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa,
Pletaﬁská 22/3.
Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondûlí
7.00 – 12.00 h
14.00 - 17.00 h
Úter˘
7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Stﬁeda
7.00 – 12.00 h 14.00 – 17.00 h
âtvrtek
7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Pátek
7.00 – 13.00 h
Sobota
v sudém t˘dnu 8.00 – 11.00 h
Inzerce

TRUHLÁ¤STVÍ
Ondﬁej Zan
Nábytek na míru - kuchyÀské linky se
spotﬁebiãi
- vestavûné skﬁínû
- dûtské pokoje
- kanceláﬁsk˘ nábytek
2. Polské armády 186/54
408 01 Rumburk
IâO: 719 36 670
tel./fax: 412 331 537
mob: 774 199 738
e-mail: truhlarstvi.rbk@seznam.cz
Na‰im cílem je spokojenost zákazníka, kterému bude
dlouho slouÏit ná‰ nábytek dle jeho pﬁání – vestavûná skﬁíÀ, renovace kuchyÀské linky, kanceláﬁsk˘
nábytek, dûtské pokoje.
Konzultace zakázky, zamûﬁení projektu a návrh projektu vãetnû cenové nabídky poskytujeme zcela
zdarma.

Terénní základnu Buk nav‰tívili hasiãi a záchranáﬁi. Vypro‰Èování zranûn˘ch z havarovaného vozu, ha‰ení hoﬁícího auta, ukázky
zásahu záchranáﬁÛ pﬁi simulované autonehodû ãi dûtsk˘ hasiãsk˘ útok mohli shlédnout v‰ichni ti, kteﬁí pﬁi‰li na Den s integrovan˘m záchrann˘m systém. Ten na Terénní
ekologické základnû Buk v Krásné Lípû poﬁádal âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody Tilia
a mohl se uskuteãnit díky profesionálním
hasiãÛm z Varnsdorfu, dobrovoln˘m hasiãÛm z Krásné Lípy a záchranáﬁÛm z âeské
Kamenice, kteﬁí bûhem uplynulého sobotního dopoledne pﬁedvedli asi tﬁem stovkám
náv‰tûvníkÛm ãást ze svého umûní. Dal‰í
umûní pak pﬁedvedly pﬁítomné dûti, které
se zúãastnily ﬁady pﬁipraven˘m soutûÏí.
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âeské ·v˘carsko oslavilo
5. narozeniny
V úter˘ 17. ﬁíjna tomu bylo pût let, kdy byla
zaloÏena obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské
·v˘carsko. Tato nestátní nezisková spoleãnost
byla zaloÏena v roce 2001 Správou Národního
parku âeské ·v˘carsko, mûstem Krásná Lípa
a âesk˘m svazem ochráncÛ pﬁírody a jejím
posláním je ‰etrn˘ rozvoj regionu. Spoleãnost
nabízí pﬁedev‰ím sluÏby v oblasti ‰etrné turistiky
a destinaãního managementu, ochrany Ïivotního prostﬁedí, dopravní obsluÏnosti, vzdûlávání a ‰kolení, pﬁeshraniãní spolupráce a projektového poradenství. „âeské ·v˘carsko,
o. p. s., se postupnû od svého vzniku profiluje
jako iniciátor rozvoje a ochrany pﬁírodních
i kulturních hodnot regionu âeské ·v˘carsko“,
vysvûtlil ﬁeditel spoleãnosti Marek Mráz. Dodal,
Ïe na zaãátku mûla spoleãnost pouhé dva
stálé zamûstnance, v souãasné dobû jich je
kolem tﬁiceti. Pracují soubûÏnû na ﬁadû aktivit
naplÀujících poslání spoleãnosti a souãasnû se
jim daﬁí zaji‰Èovat i jejich financování.
Co se tady OPS âeské ·v˘carsko za uplynul˘ch pût let podaﬁilo? Získat pro region 57 mil.

korun, zv˘‰it pracovní t˘m z dvou na tﬁicet zamûstnancÛ, vytvoﬁit první koncepci cestovního
ruchu regionu, první logo regionu âeské ·v˘carsko, zprovoznit pût informaãních stﬁedisek
a dvû galerie Národního parku âeské ·v˘carsko, které za pût let nav‰tívilo jiÏ 125 tisíc náv‰tûvníkÛ. „Spravujeme regionální internetové
stránky www.ceskesvycarsko.cz, zaji‰Èujeme
sezónní provoz zeleného autobusu, podporujeme ‰etrnou dopravu a zasazujeme se o kvalitní dopravní obsluÏnost v regionu, vydali jsme
jiÏ 23 kniÏních titulÛ v nákladu 44 tisíc kusÛ, nechali jsme vypracovat studii potﬁeb regionu
a plány rozvoje Ïivotního prostﬁedí v obcích,
poskytujeme ekoporadenské sluÏby, koordinujeme v˘stavbu dvou koﬁenov˘ch ãistiãek,
v ekologické v˘chovû jsme se vûnovali 4600
dûtem ve 140 v˘ukov˘ch programech, 5 let
vedeme ekologick˘ zájmov˘ oddíl Ranger, poﬁádáme akce pro veﬁejnost a dal‰í,“ pokraãoval ve v˘ãtu aktivit Marek Mráz.
Dana ·tefánková,
âeské ·v˘carsko, o. p. s.

Upozornûní ÚP zamûstnavatelÛm
i v‰em obãanÛm:
Platnost statutu osoby se zdravotním znev˘hodnûním
(dﬁíve se zmûnûnou pracovní schopností)
Zákon ã.435/2004 Sb., o zamûstnanosti, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ stanoví v § 67 odst.2
okruh osob, které jsou pro úãely zamûstnanosti povaÏovány za osoby se zdravotním
postiÏením.
Jedná se o:
I. osoby plnû invalidní (osoby s tûÏ‰ím zdravotním postiÏením)
II. osoby ãásteãnû invalidní
III. osoby zdravotnû znev˘hodnûné (dﬁíve osoby se zmûnûnou pracovní schopností – ZPS)
O PLATNOSTI, PROKAZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ ÎÁDOSTÍ O UZNÁNÍ OSOBOU ZDRAVOTNù
ZNEV¯HODNùNOU SE MÒÎETE INFORMOVAT NA RUMBURSKÉ POBOâCE Ú¤ADU PRÁCE ODDùLENÍ PORADENSTVÍ ÚP, POBOâKA RUMBURK
POZOR:
Toto se net˘ká podávání Ïádostí o invalidní dÛchody (Ïádost se i nadále podává na
OSSZ) ani Ïádostí o uznání bezmocnosti (Ïádost se podává na OSSZ) ani Ïádostí
o prÛkazky ZTP (Ïádosti se podávají na povûﬁeném obecním úﬁadû).

Úsmûvy z M·
aneb, my jsme malí mudrlanti

Venku nesvítí sluníãko, uãitelka dûtem povídá: Dûti, dneska
venku nesvítí sluníãko, asi spinká. Pohotové dítû ihned zareaguje a poví: Asi kaká!!!
Dítû pﬁijde do ‰kolky a ukazuje uãitelce pusu, ve které má
afty, povídá: Pani uãitelko, já mám NAFTY!!!!
Holãiãka omlouvá svoji kamarádku, která odjela ke své babiãce na 2 t˘dny. Uãitelka se ptá: A na jak dlouho odjela? Na
2 roky!!!!
Dûti jsou s paní uãitelkou venku a sbírají ka‰tany, najednou
pﬁibûhne chlapec, oãi navrch hlavy a volá: Já mám dva
KATANY!!!!!
Po chvíli si pﬁijde holãiãka stûÏovat na kamarádku, která jim odhalila skr˘‰ ka‰tanÛ: Paní
uãitelko, my jsme si to zahrabaly a oni nám to OHRABALY!!!
Dûti si myjí v um˘várnû ruce, najednou zaãne voda téci rychleji, chlapec se zdûsí a vykﬁikne: TA FRâÍ!!!
Chlapec vejde ráno do tﬁídy, na obliãeji má velik˘ pupínek, uãitelka se v domnûní, Ïe je
to od komára, zeptá: Tebe v noci pokousal komár, viì? Chlapec pohotovû odpoví: Ne,
to je UHR!!!
Dûti pracují u stoleãku, chlapec se pokou‰í stﬁíhat jako ostatní dûti, ale prostû mu to nejde, zkou‰í to, zkou‰í…aÏ se na‰tve, zahodí nÛÏky a ﬁekne: Do pdele!!!
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POZVÁNKY

V¯STAVA FOTOGRAFIÍ. Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko pro Vás pﬁipravila v˘stavu
LuÏické hory ve fotografiích Jiﬁího Stejskala. V˘stava bude aÏ do 19. listopadu k vidûní v Galerii
âeského ·v˘carska na námûstí v Krásné Lípû.
BURZA ·KOL. Informaãní a poradenské stﬁedisko pro volbu a zmûnu povolání poboãky
Úﬁadu práce v Rumburku ve dnech 7. a 8. listopadu poﬁádá v domû kultury v Rumburku 11.
roãník propagaãní v˘stavy Vzdûlávání 2007 –
2008. Prezentace stﬁedních ‰kol a stﬁedních odborn˘ch uãili‰È je urãena pﬁedev‰ím ÏákÛm,
kteﬁí konãí povinnou devítiletou ‰kolní docházku, a jejich rodiãÛm. Získáte tu informace
o moÏnostech studia a o poÏadavcích u pﬁijímacích zkou‰ek na jednotliv˘ch ‰kolách a uãili‰tích, a to pﬁímo od zástupcÛ tûchto ‰kol.
DOVEDNÉ RUCE. DÛm kultury ve ·luknovû Vás
srdeãnû zve na v˘stavu nazvanou Dovedné
ruce. VernisáÏ v˘stavy se koná ve stﬁedu 1. listopadu v 16 hodin ve v˘stavní síni ‰luknovského
domu kultury. V˘stava samotná pak potrvá do
24. listopadu a pﬁístupná bude od pondûlí do
pátku od 9 do 15 hodin.

VYHLÁ·ENÍ VÍTùZÒ. V sobotu 4. listopadu od 14
hodin se v kulturním domû v Krásné Lípû uskuteãní jiÏ posedmé slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏí s názvem Ná‰ Národní park âeské ·v˘carsko.
Pod tímto souhrnn˘m tématick˘m názvem se
skr˘vá hned pût soutûÏí, kter˘ch se mohli od jara
do podzimu bez rozdílu vûku, vzdûlání i místa
bydli‰tû zúãastnit v‰ichni pﬁíznivci a obdivovatelé
tohoto regionu. Správa Národního parku âeské
·v˘carsko, âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody Tilia
a obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko si Vás, úãastníky soutûÏí i ostatní publikum,
dovolují pozvat na slavnostní odpoledne, kde se
dozvíte jména vítûzÛ poãítaãové, literární, fotografické, vûdomostní a v˘tvarné soutûÏe.
POCHÒZKA SE STRÁÎCEM P¤ÍRODY. Informativní
pochÛzka zamûﬁená na problematiku ochrany
úuemí. Ve ãtvrtek 9. 11. ji poﬁádá Správa NP
âeské ·v˘carsko. Sraz je v 10 hodin na Mezní
Louce pﬁed hotelem. Informace – V. Niã, tel.:
737 276 867.
TURNAJ VETERÁNEK. V sobotu 11. 11. se ve sportovním areálu v Krásné Lípû uskuteãní turnaj v odbíjené Ïen. Kontakt: V. Povolná, tel.: 724 227 569.
VLASTIVùDNÁ EXKURZE. V‰eobecné informace
o území NP âeské ·v˘carsko, urãeno pro ‰irokou veﬁejnost. Sraz 11. 11. v 10 hod. pﬁed infocentrem v Srbské Kamenici. Informace: A. Votápek, tel.: 737 629 623

V˘zva
V‰echny krásnolipské organizace se
vyz˘vají k dodání akcí které budou
poﬁádat v roce 2007. Informace jsou
potﬁeba pro pﬁípravu kalendáﬁe na
pﬁí‰tí rok. Informace zasílejte na
semelkova@krasnalipa.cz nebo osobnû
pí. Smelkové, tel.: 412 384 096 nebo
777 184 083.

Keramika zaãíná
Dne 7. 11. 2006 v 15:30 hod. ve v˘tvarné
dílnû základní ‰koly bude zahájen krouÏek keramiky. Hanka, Mí‰a a Marjánka.

Inzerce

Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže i ženy
pro poradny zlepšování
kondice a tvarování postavy.
Rekvalifikace zajištěna.
HPČ i VPČ. Pro více informací
volejte 775 375 065.

Orientální tanec v Krásné Lípû
Víte, Ïe v Krásné Lípû mÛÏete nav‰tûvovat
kursy orientálních tancÛ? Jsou urãeny v‰em
Ïenám a dívkám bez rozdílu vûku a postavy. V˘uka orientálního tance probíhá
kaÏdé úter˘ od 17.30 hod. v kulturním domû
a je urãena stﬁednû pokroãil˘m taneãnicím.
Zájemkynû z ﬁad zaãáteãnic se mohou hlásit u lektorky na probíhajících kursech. Pﬁi
dostateãném poãtu zájemkyÀ (min. 10)
jsme ochotni zahájit i nov˘ kurs pro zaãáteãnice.
Co s sebou? Cviãky (v sále jsou parkety),
dlouhou sukni nebo volné kalhoty obepínající boky, triãko obepínající postavu nebo
top odhalující bﬁí‰ko, karimatku nebo jinou
podloÏku na závûreãné protaÏení a hlavnû
nûco k pití.
KaÏdá hodina zaãíná vÏdy rozcviãkou, následuje v˘uka nov˘ch prvkÛ orientálního
tance a spoleãn˘ tanec sestaven˘ z probí-

ran˘ch prvkÛ. Hodina je zakonãena závûreãn˘m protaÏením. Díky vstﬁícnému postoji
mûsta Krásná Lípa platí taneãnice pﬁíspûvek na provoz sálu ve v˘‰i 10 Kã za lekci.
Co je to orientální tanec? Orientální tanec
pochází z arabského svûta, jeho prapÛvod
v‰ak nalezneme v Africe, kde byl tanãen
jako tanec rodiãek. V orientálním tanci se
mísí prvky indického, perského a ‰panûlského tance. V arabském svûtû je tanãen
Ïenami i muÏi.
Orientální tanec se skládá z rytmick˘ch pohybÛ a tﬁasÛ boky (tzv. ‰imi) a z pomal˘ch
krouÏiv˘ch pohybÛ pánve a hrudi, v‰e doprovázené ladn˘mi pohyby rukou a kombinované s kroky a otoãkami. Pro nápadné pohyby pánve byl tento tanec v Evropû nazván
bﬁi‰ním tancem. Charakteristické je stﬁídání
poloh bûhem tance, tanãí se vestoje a v sedu
ãi v kleku na zemi. Dle tradice se tanãí naboso. Zvlá‰tní formou
Inzerce
je tanec s pﬁedmûty,
kdy taneãnice pﬁi
tanci pouÏívá závoj,
Agentura Líba ve spolupráci s Colins Jeans a a.s. Regia
svícen,
svíãky,
poﬁádají jiÏ 9. roãník pﬁedkola MISS 3D
prstové ãinelky, ‰avle
(Dost Dobrá Dívka)
nebo hÛlku.
Orientální tanec
Vûk: 9 – 11 let
není jen krásnou
Dne: 11. listopadu 2006 od 15.00 do 16.30 hodin
a smyslnou záleÏiKde: Varnsdorf – uãili‰tû TOS (od Plusu cca 100 metrÛ)
tostí, ale má také
S sebou: volnou disciplínu, pití, pﬁezÛvky
pozitivní úãinky, je
Info: 731 574 399 nebo 412 394 513 po 19.00 hodinû
skvûlou relaxací a rePﬁihlá‰ky zasílejte e-mailem: libavladarova@seznam.cz
habilitací. Tanec pﬁiná‰í Ïenám psyPﬁihlá‰ka musí obsahovat:
chické
uvolnûní
Jméno a pﬁíjmení, vûk, adresu a kontaktní spojení.
a radost, zvy‰uje se-

STA≈TE SE MISS 3D

bevûdomí a podporuje tvoﬁivost. Mnoho dívek a Ïen oprá‰ilo krejãovské umûní pﬁi ‰ití
a zdobení orientálních kost˘mÛ. Orientální tanec pﬁíznivû pÛsobí na ãinnost trávicího ústrojí,
Ïensk˘ch orgánÛ, zpevÀuje dno pánevní, ‰etﬁí
klouby, uvolÀuje napûtí krãní a bederní páteﬁe, zvy‰uje celkovou hybnost a pruÏnost organismu, napomáhá lep‰í koordinaci pohybu
a rozvíjí cit pro hudbu a rytmus. Tím, Ïe je tanãen naboso, pﬁíznivû ovlivÀuje stavbu noÏní
klenby. Jako kaÏdá pravidelnû provádûná
pohybová aktivita se podílí také na úpravû
hmotnosti a formování postavy.
Zaujaly vás pﬁede‰lé vûty? Máte rády tanec a chcete pro sebe nûco udûlat? Tak
se nebojte a pﬁijìte si s námi zatanãit v orientálním rytmu. Na setkání s vámi se tû‰í
Ivana Marková
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Krásnolipští turisté slaví čtvrtstoletí svého založení

Turistika – historie novodobá
Po skonãení druhé svûtové války a vysídlení pﬁeváÏné ãásti pÛvodního nûmeckého
obyvatelstva zanikl Horsk˘ spolek pro nejsevernûj‰í âechy, a tím také na dlouhá
léta zanikla na Krásnolipsku organizovaná
turistika. Okolní krajina v‰ak stále lákala
k vycházkám, které byly organizovány
spí‰e nahodile jednotlivci nad‰en˘mi pro
turistiku, nebo organizacemi tehdej‰í Národní fronty. Tak zaãala b˘t vlastnû znovu
objevována krajina, jejíÏ po staletí udrÏovaná a rozvíjená podrobná znalost v podstatû úplnû zmizela.
V roce 1980 se pﬁi tehdej‰ím Závodním
klubu ROH Elite zaãala turistika pûstovat
jako zájmová ãinnost. Po nûjakém ãase
vznikl první pováleãn˘ pevnû organizovan˘ odbor turistiky tûlov˘chovné jednoty
Krásná Lípa. Aã se nestal nástupnickou organizací Horského spolku, k jeho odkazu se
pﬁihlásil. Jeho ãinností se i v dal‰ích letech
prolínala úcta k turistické tradici, která zde
byla stále pﬁítomna. Od 1. ledna 1991
v Krásné Lípû existuje Klub ãesk˘ch turistÛ
(KâT), jehoÏ vznik uzavﬁel první kapitolu pováleãné obnovy zdej‰í turistiky.
Krásnolip‰tí turisté se za dobu více jak
dvacetileté existence obnovené turistiky
vcelku logicky vûnovali kromû vlastních
turistick˘ch aktivit pﬁedev‰ím obnovû
a zpﬁístupnûní alespoÀ ãásti toho, co zde
bylo jejich pﬁedchÛdci vybudováno. Tak
byl upraven a o altán doplnûn areál pra-

menÛ Kﬁinice, obnoveny nebo novû zbudovány studánky Veronika, BlaÏena
a Mni‰sk˘ pramen, pozornost byla vûnována i drobn˘m sakrálním stavbám, jeÏ
neodmyslitelnû patﬁí k rázu krajiny. Nejvût‰ím dílem se stal v˘sledek po sedm let probíhající rekonstrukce Ïlutû znaãené turistické stezky v Kyjovském údolí a generální
oprava rozhledny na Vlãí hoﬁe. Byly upraveny vyhlídky Karlova v˘‰ina a Spravedlnost. Turisté se vûnovali také v˘sadbû
stromÛ a ãistotû lesa a pﬁírody a dal‰ím
ãinnostem, coÏ jim pﬁineslo nûkolik umístûní na pﬁedních místech v soutûÏích. Letos, v roce 25. v˘roãí, se klub podílel na
znovu vybudování a vyznaãení Köglerovy
nauãné stezky.
KâT Krásná Lípa nebyl nikdy uzavﬁenou
komunitou, v‰ech akcí, které poﬁádal, se
mohla vÏdy zúãastnit veﬁejnost, nûkteré
z nich byly pﬁímo pro veﬁejnost urãeny

a s velk˘m zájmem nav‰tûvovány. A aby
my‰lenka turistiky nezanikla a turisté mûli
své nástupce, vûnovali se od roku 1982 jiÏ
systematické práci s mládeÏí. Tehdy byl zaloÏen turistick˘ klub mládeÏe TOM, jehoÏ
ﬁadami od té doby pro‰ly desítky dûtí
a mlad˘ch lidí.
Samostatnou kapitolou práce krásnolipsk˘ch turistÛ je pﬁeshraniãní spolupráce,
která oficiálnû zaãala roku 1991, kdy byl
navázán blízk˘ kontakt s DAV Neustadt
(Sachsen). Oba kluby se pak ve spolupráci
podílely na organizaci dálkov˘ch a turistick˘ch pochodÛ. Dal‰í v˘znamná pﬁeshraniãní spolupráce se datuje od roku 1997,
kdy byla navázána spolupráce s polsk˘m
klubem PTK PTSM LubaÀ. Kromû toho KâT
Krásná Lípa spolupracuje s nûmeckou obcí
Hinterhermsdorf, se sportovním klubem Seifhennersdorf .
Václav Hieke

Turistické akce jsou stejnû staré
jako krásnolipská turistika
K desítkám akcí, které zdej‰í cviãitelé pﬁipravují, patﬁí jiÏ po léta neodmyslitelnû nûkteré
akce tradiãní. V‰e zaãíná hned 1. ledna kaÏdého roku, kdy se poﬁádá nenároãn˘ novoroãní v˘stup na Vlãí horu. Druh˘ lednov˘ víkend patﬁí vÏdy nejsevernûj‰ímu zimnímu
táboﬁení v âeské republice, které se odehrává pod Vlãí horou. Poslední ãervencov˘ t˘den je rezervován pro spoleãnou oddílovou
dovolenou a o druhém srpnovém víkendu se
odehrávají mezinárodní a dálkové pochody
Skalními hrádky Labsk˘ch pískovcÛ. V letech
1985 – 1998 organizoval klub úspû‰né akce
Pohádkov˘ les, v nichÏ pokraãují dal‰í organizátoﬁi nadále.
K ﬁadám cviãitelÛ, kteﬁí kaÏdoroãnû velice
obûtavû pﬁipravují desítky turistick˘ch akcí,
patﬁí i ãlenové v˘konného v˘boru, kronikáﬁi,
kteﬁí mají ve své péãi jiÏ desítky klubov˘ch kronik, a provozovatelé rozhledny na Vlãí hoﬁe.
Zvlá‰tní uznání zaslouÏí i skupina znaãkaﬁÛ,
která pﬁispívá svou prací k obnovû a udrÏení
na‰í unikátní sítû turistického znaãení.
K propagaci turistiky, klubu i mûsta vydal
klub rÛzné propagaãní materiály: skládaãku
KâT Krásná Lípa Vás vítá, 1. malého prÛvodce

Krásnolipskem, mapku povodí Kﬁinice, roãenku k dvaceti letÛm obnovené Krásnolipské
turistiky a velice úspû‰nou mapu Krásnolipsko
(1:25.000) v ãeské i nûmecké verzi. Pro velk˘
zájem byla v roce 2004 vydána podruhé. V
roce 2005 vy‰el 2. mal˘ prÛvodce Krasnolipskem. V roce 2006 klub vydal dvû broÏury (Historie Horského spolku pro nejsevernûj‰í âechy
a Historie krásnolipské turistiky) a u pﬁíleÏitosti
letního srazu speciální publikaci historick˘ch
pohlednic (v tisku je pﬁipravena roz‰íﬁená
verze). Byl vydán leták KâT a ochrana pﬁírody
a papírov˘ vystﬁihovací model rozhledny Vlãí
hora. Dále klub vydal turistickou známku, plí‰ky
na hole, sklenûnou a kovovou plaketu, pﬁívûsek na klíãe, minci – to v‰e s vyobrazením rozhledny na Vlãí hoﬁe. Se stejn˘m symbolem se
prodávají i v˘robky místních firem: turistická
hojivá mast, turistick˘ ãaj, originální alkoholick˘
nápoj turistická luÏická, pﬁipravujeme turistickou medovinu. V˘tûÏek z drobného prodeje
slouÏí k financování aktivit klubu. Turisté mají
také moÏnost plnit oblastní turistické odznaky
Labské pískovce Krásnolipsko a OTO Köglerova stezka. Okolím Krásné Lípy je také vyznaãen pﬁímûstsk˘ okruh IVV.

V‰echny zku‰enosti, které KâT Krásná Lípa získal ve své ãinnosti a zejména pﬁi poﬁádání v˘stav s turistickou tématikou, byly zúroãeny pﬁi
instalaci stálé expozice turistiky v muzeu
v Krásné Lípû.
Novodobá historie turistiky v Krásné Lípû se
nepí‰e dlouho, ale aÏ do souãasnosti, tedy do
roku 2006, kdy tyto ﬁádky vznikají, se dá povaÏovat za dobu úspû‰nou, která rozhodnû dÛstojnû navazuje na práci pﬁedchÛdcÛ. Je to
ãinnost, slouÏící mûstu, regionu, jeho obyvatelstvu i pﬁírodû ku prospûchu.
Václav Hieke
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USNESENÍ

z 91. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa
konaného dne 5. 10. 2006
I. Hlavní program
Pﬁipravené projekty a stavby
Usnesení RM ã. 91 - 01
RM projednala stav a prÛbûh pﬁipraven˘ch a souãasnû pﬁipravovan˘ch projektÛ
- staveb mûsta :
a) V˘stavba druhé etapy kanalizace
a vodovodÛ, vã. pﬁípojek a komunikací
b) Rekonstrukce poÏární zbrojnice v Nemocniãní ul.
c) Rekonstrukce plochy námûstí vã. inÏ. sítí
a vybavení
d) V˘stavba nového zdroje tepla na spalování biomasy v centrální kotelnû
v Nemocniãní ul.
e) Rekonstrukce kaple ve Vlãí Hoﬁe
f) Rekonstrukce rybníka ·imlák v Dlouhém
Dole
g) Rekonstrukce Kyjovské pﬁehrady
h) V˘stavba víceúãelové sportovní haly
vedle Základní ‰koly
i) V˘stavba kempu vã. chatek a stání pro
obytná auta
j) V˘stavba motelu a motorestu vã. záchytného parkovi‰tû
k) Rekonstrukce památkového objektu
s pﬁestavbou na luxusní penzion
l) Rekonstrukce objektu vedle Centra sluÏeb v PraÏské ulici
m) Pﬁístavba objektu bufetu ve sportovním
areálu s celoroãním provozem
n) V˘stavba autobusového nádraÏí vedle
námûstí
o) Pﬁíprava zástavbového území pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ v ul. Rooseveltova – Smetanova (inÏen˘rské sítû pro
cca 35 RD)
p) V˘stavba cyklostezky II - pokraãování
q) Obnova drobn˘ch sakrálních staveb
na území mûsta – komplexní
r) Obnova KﬁíÏové cesty u kostela
v Krásné Lípû
s) Doplnûní – obnova ploch sídli‰tû vã.
dûtského hﬁi‰tû
t) Opravy ãásti místních komunikací – studie – podklad
u) Obnova plo‰né zelenû v parku u zámeãku, obnova maloplo‰né zelenû
a úpravy na hﬁbitovû ve Vlãí Hoﬁe.
Projekt komplexní rekonstrukce Z·
Usnesení RM ã. 91 - 02
RM bere na vûdomí v˘sledky jednání se zástupkyní ﬁeditelky Z·, pﬁedloÏenou studii rekonstrukce Základní ‰koly a schvaluje podání Ïádosti o dotaci na první etapu
rekonstrukce.
RM ukládá starostovi mûsta pﬁipravit a provést v˘bûrové ﬁízení na zpracovatele podrobného projektu etapové komplexní rekonstrukce Základní ‰koly s vyuÏitím
systému obnoviteln˘ch zdrojÛ energie a jejích úspor (zateplení) vã. zaji‰tûní stavebního povolení.
Provoz Inofocentra
Usnesení RM ã. 91 - 03
RM projednala opakovanû podmínky poskytovatele dotace ve vûci provozu staveb vznikl˘ch v rámci projektu Centrum NP
âeské ·v˘carsko I a na základû usnesení
ZM a pﬁedchozí nabídky schvaluje nájemní
smlouvu s partnerem Projektu - o. p. s.
âeské ·v˘carsko - a ukládá starostovi
mûsta ji podepsat.
Projekt Komunitní centrum âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 91 - 04
RM projednala prÛbûh, realizaci a nové
skuteãnosti pﬁi plnûní závazn˘ch podmínek
a personální obsazení projektu Komunitního centra âeského ·v˘carska (EQUAL).
âerpání neuznateln˘ch nákladÛ
Usnesení RM ã. 91 - 05
RM schvaluje ãerpání neuznateln˘ch nákladÛ organizaãní sloÏky EQUAL v roce
2006 Kã dle pﬁedloÏeného pﬁehledu ãerpání.
V˘povûì smlouvy o zaji‰tûní tréninkového

místa – odborné praxe
Usnesení RM ã. 91 - 06
Rada mûsta schvaluje dohodu o ukonãení
smlouvy o zaji‰tûní tréninkového místa ã.
2006/49/29Q – 178 dohodou mezi ÚSP Palmovka a mûstem Krásná Lípa z dÛvodu
nepotﬁebnosti tréninkového místa, dle
pﬁedloÏeného návrhu.
PrÛbûÏná technická monitorovací zpráva
ã. 4
Usnesení RM ã. 91 - 07
RM bere na vûdomí schválení PrÛbûÏné
technické monitorovací zprávy ã. 4 projektu EQUAL zadavatelem projektu (MPSV
âR).
Projekt Centrum NPâ· I
Usnesení RM ã. 91 - 08
RM projednala prÛbûh realizace projektu
Centrum NP â· I a jednotliv˘ch staveb.
RM bere na vûdomí 3. etapovou zprávu
projektu a 3.Ïádost o proplacení v˘dajÛ
projektu (vyúãtování etapy) ze Strukturálních fondÛ ve v˘‰i 25 881 830 Kã.
RM bere na vûdomí v˘sledek kolaudace
zrekonstruované tûlocviãny a schvaluje její
provoz. Oddíly TJ Krásná Lípa a zájmové
organizace mûsta mohou tûlocviãnu bezplatnû vyuÏívat v rozsahu provozu pﬁed rekonstrukcí.
II. Do‰lá po‰ta
Byty
Usnesení RM ã. 91 - 09
RM schvaluje pronájem bytu ã. 1, PraÏská
450/48, Krásná Lípa v tomto poﬁadí:
1. Zajíc Josef, Mánesova 293/6, Krásná
Lípa,
2. Slavíková Jitka, U Tiskárny 636/7, Krásná
Lípa,
3. Borgulová Lenka, Nemocniãní 1064/30,
Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM ã. 91 - 10
RM schvaluje pronájem bytu ã. 3, PraÏská
450/48, Krásná Lípa v tomto poﬁadí:
1. Heráková Marika, Nemocniãní 1137/6,
Krásná Lípa,
2. Homolková Petra, KﬁiÏíkova 1114/34,
Krásná Lípa,
3. Procházková Danu‰e, Malátova 990/1,
Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM ã. 91 - 11
RM schvaluje pronájem bytu ã. 4, PraÏská
450/48, Krásná Lípa v tomto poﬁadí:
1. Bondarenková Diana, Nemocniãní
1089/4, Krásná Lípa
2. Kobaj Jan, Nemocniãní 1064/30, Krásná
Lípa
3. Ferenc Ladislav, Varnsdorfská 160/72,
Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM ã. 91 - 12
RM schvaluje pronájem bytu ã. 5, PraÏská
450/48, Krásná Lípa, Vojtechu Diãkovi, bytem PraÏská 278/4, Krásná Lípa s tím, Ïe rekonstrukci rozvodÛ energie a související
opravy zajistí vedoucí OMCS do v˘‰e 35 tis.
Kã. Ostatní opravy zajistí nájemce na
vlastní náklady.
Uzavﬁení kupní smlouvy a dohody o narovnání sporn˘ch záleÏitostí
Usnesení RM ã. 91 - 13
RM schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy a dohody o narovnání v‰ech sporn˘ch záleÏitostí mezi mûstem Krásná Lípa, firmou
DEMOS, s. r. o., Masarykova 602, Krásná
Lípa a Miroslavem Vavﬁínem a Oldﬁi‰kou
Vavﬁínovou, Masarykova 528, Krásná Lípa,
dle pﬁedloÏeného návrhu.
Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 91 - 14
RM neschvaluje pronájem obﬁadní sínû
v objektu Masarykova 246/6, Krásná Lípa,
âeské poji‰Èovnû a. s., Spálená 16, Praha.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádûní odpadních vod
Usnesení RM ã. 91 - 15
RM schvaluje smlouvu o dodávce pitné
vody a odvádûní odpadních vod s SãVK,
a. s. Teplice, Pﬁítkovská 1689, pro objekt
PraÏská 450/48, Krásná Lípa.
Dotace na zﬁízení kanalizaãní pﬁípojky pro
spla‰kovou kanalizaci
Usnesení RM ã. 91 - 16
RM schvaluje vyplacení dotací mûsta
Krásná Lípa, na zﬁízení kanalizaãních pﬁípojek pro spla‰kovou kanalizaci, dle pﬁedloÏeného návrhu.
III. RÛzné
Pﬁemístûní autobusové zastávky
Usnesení RM ã. 91 - 17
RM se seznámila s vyÏádan˘mi nabídkami
na realizaci stavby Pﬁemístûní autobusové
zastávky z námûstí do ul. Smetanova,
Krásná Lípa a na návrh hodnotící komise
schvaluje uzavﬁení pﬁíslu‰né smlouvy s firmou SaM silnice a mosty Varnsdorf a. s.,
Studánka 283, Varnsdorf.
Ruãení za úvûr - ATS, s. r. o.
Usnesení RM ã. 91 - 18
RM bere na vûdomí informaci právního zástupce mûsta ve vûci soudního ﬁízení
(dal‰í jednání naﬁízeno na 30. 10. 2006) zaplacení ruãení za úvûr za firmu ATS, s .r.
o., Praha (kabelová televize) na základû
smlouvy o ruãení z roku 1994.
Smûrnice ã. 2
Usnesení RM ã. 91 - 19
RM schvaluje zmûnu smûrnice ã. 2, majetek mûsta Krásná Lípa, dle pﬁedloÏeného
návrhu.
Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 91 - 20
RM bere na vûdomí ukonãení nájemní
smlouvy ã. 1619N01/11 na pronájem
p. p. ã. 215/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy mezi
mûstem Krásná Lípa a Správou Národního
parku âeské ·v˘carsko Krásná Lípa.
Mûsto plné kvûtin
Usnesení RM ã. 91 - 21
RM schvaluje vyplacení pﬁíspûvku vítûzÛm
soutûÏe mûsto plné kvûtin, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Rekonstrukce mûstského parku
Usnesení RM ã. 91 - 22
RM schvaluje, v souladu s usnesením ZM
ã.22-37/2006 , rozpis investiãních nákladÛ
v rámci rekonstrukce mûstského parku doplnûní vybavení, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Mimoﬁádná dotace SDH Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 91 - 23
RM schvaluje, v souladu s usnesením ZM
ã.22-50/2006, mimoﬁádnou dotaci SDH
Krásná Lípa ve v˘‰i 15 tis. Kã, vyplacenou
z rozpoãtové rezervy mûsta.
ProdlouÏení pln˘ch mocí
Usnesení RM ã. 91 - 24
RM se seznámila se stavem pohledávek
mûsta Krásná Lípa pﬁedan˘ch dne 06. 10.
2003 k vymoÏení spoleãnosti PROFI-CZ,
spol. s r. o., PlzeÀ a schvaluje u tûchto pohledávek tﬁetí prodlouÏení doby k jejich vymoÏení na dal‰ích 12 mûsícÛ s úãinností od
06. 10. 2006.
ProdlouÏení pln˘ch mocí
Usnesení RM ã. 91 - 25
RM se seznámila se stavem pohledávek
mûsta Krásná Lípa pﬁedan˘ch dne 06. 10.
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 s úãinností od 06.
10. 2006.
Pronájem nebytov˘ch prostor na volby do
ZO 2006
Usnesení RM ã. 91 - 26
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytov˘ch prostor ã. 2006/22/26-335 na pronájem volebních místností s Nobilis Tilia, s. r. o.
Vlãí Hora.
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebyto-

v˘ch prostor ã. 2006/22/26-336 na pronájem volebních místností se Z· a M·, Krásná
Lípa.
Odmûny pro organizace
Usnesení RM ã. 91 - 27
RM schvaluje rozdûlení odmûn pro zájmové organizace, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Provozní ﬁád sportovních zaﬁízení
Usnesení RM ã. 91 - 28
RM schvaluje ceník a provozní ﬁád sportovních zaﬁízení, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Zakoupení mobilní ozvuãovací techniky
Usnesení RM ã. 91 - 29
RM schvaluje zakoupení mobilní ozvuãovací techniky pro kulturní a sportovní akce
do 30 tis. Kã z rozpoãtové rezervy mûsta.
Vik˘ﬁ
Usnesení RM ã. 91 - 30
RM schvaluje vyti‰tûní barevného Vik˘ﬁe ã.
287 s expedicí do kaÏdé domácnosti.
Dny âeského ·v˘carska - odmûny pro dûti
Usnesení RM ã. 91 - 31
RM bere na vûdomí odmûny pro dûti – vítûze soutûÏe pﬁi akci Dny âeského ·v˘carska:
a) kolektivy:
- 2. tﬁída ze Z· Dolní PodluÏí,
- M· Smetanova ulice, Krásná Lípa,
b) jednotlivci:
- Jára Michalcová, Dûãín,
- Kry‰tof ¤ebíãek, âeská Lípa,
- Matûj Zelen˘, Krásná Lípa,
- Marek Dibelka, ·luknov,
- Eugen Pantilimon, Dûãín,
- Karolína Ferencová, Krásná Lípa,
- Lucie ·torková, Krásná Lípa,
- Martina Huãková, Krásná Lípa,
- ·árka Petrovická, Dûãín.
Inventarizace majetku mûsta Krásná Lípa
pro rok 2006
Usnesení RM ã. 91 - 32
RM odvolává Zuzanu Mausovou z inventarizaãních komisí:
- k provedení inventarizace penûÏních
prostﬁedkÛ na MûÚ Krásná Lípa a jmenuje nového pﬁedsedu Lucii Du‰kovou,
- k provedení inventarizace majetku
mûsta pro rok 2006 v MûÚ Krásná Lípa
a jmenuje nového ãlena Janu Va‰utovou,
- k provedení inventarizace majetku
mûsta pro rok 2006 v KD Krásná Lípa
a jmenuje nového pﬁedsedu Lucii Homolkovou,
- k provedení inventarizace majetku
mûsta pro rok 2006 v T-klubu Krásná Lípa
a jmenuje nového ãlena Janu Va‰utovou,
- k provedení inventarizace nedokonãeného nehmotného majetku mûsta pro
rok 2006 a jmenuje nového ãlena Karla
Homolku,
v‰e s okamÏitou platností.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- pﬁehled náv‰tûvnosti mûstské knihovny
a internetu
- odpolední a dopolední krátkodobé
kurzy v Komunitním centru âeského ·v˘carska
- kopie ãlánku z MF Dnes - Köglerova nauãná stezka
- leták o mûstû
- návrhy jízdních ﬁádÛ
- pﬁehled prÛbûhu v˘bûrov˘ch ﬁízení
v projektu Equal
- dopis hejtmanovi ÚK ohlednû dopravní
obsluÏnosti
- získání dotace z programu Interreg IIIa
na mezinárodní cyklistick˘ závod Tour de
Feminin
- ãlánek do Vik˘ﬁe o akci âechie Böhmerland
- Lubo‰ Zeman - Ïádost o sníÏení kupní
ceny pozemku
RM dále projednala tyto zápisy z komisí
a v˘borÛ:
- cestovního ruchu ze dne 18. 9. 2006
- KVÎP ze dne 3. 10. 2006
- finanãního v˘boru ze dne 2. 10. 2006
- kontrolní ze dne 21. 9. 2006
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USNESENÍ

z 92. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa
konaného dne 19. 10. 2006
I. Hlavní program
Projekt Centrum NP âeské ·v˘carsko I
Usnesení RM ã. 92 - 01
RM projednala prÛbûh realizace projektu Centrum NP âeské ·v˘carsko
I a jednotliv˘ch staveb a poÏadavky
zhotovitele s uplatnûním víceprací.
RM schvaluje soupis zmûn provádûní
prací v jednotliv˘ch stavbách a postup ﬁízení projektu.
RM schvaluje v souladu s jednáním ZM
pﬁedev‰ím s usnesením ã. . 22 –
05/2006 uzavﬁení dodatku s dodavatelem stavby firmou Konstruktiva Konsit, a. s. Praha s celkov˘m nav˘‰ením
maximálnû o 1,8 mil. Kã bez DPH
a zmocÀuje starostu mûsta k jeho
podpisu pro upﬁesnûní zmûnov˘ch
listÛ.
Technologie topení a chlazení Infocentra
Usnesení RM ã. 92 - 02
RM schvaluje uzavﬁení smlouvy na autorsk˘ dozor pro vytápûní a chlazení
objektu Infocentra â· s firmou Ing.
Petr Hanek - VENTOS, Rumburk, dle
pﬁedloÏené nabídky.
Dodatek k SOD
Usnesení RM ã. 92 - 03
RM schvaluje uzavﬁení dodatku k SOD
s Ing. Jiﬁím Drahotou na vícepráce autorského dozoru staveb Sportovnû rekreaãního areálu â· s nav˘‰ením o 16
tis. Kã.
II. Do‰lá po‰ta
Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 92 - 04
RM doporuãuje ZM neprodat pozemek p. p. ã. 348/3 o v˘mûﬁe 321 m2, k.
ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 92 - 05
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout
pozemky:
p. p. ã. 253/1 o v˘mûﬁe 1855 m2,
k. ú. Krásná Lípa;
p. p. ã. 256/2 o v˘mûﬁe 647 m2,
k. ú. Krásná Lípa;
p. p. ã. 256/1 ãást o v˘mûﬁe 740 m2,
k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 92 - 06
RM schvaluje pronájem p. p. ã. 2337/1
o v˘mûﬁe 906 m2, k. ú. Krásná Lípa Evû
Niehusové, bytem Krásná Lípa, Malátova 15, za úãelem v˘stavby mobilního domku.
Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 92 - 07
RM schvaluje pronájem ãásti p. p. ã.
333/4 o v˘mûﬁe 75 m 2 a ãásti p. p. ã.
333/5 o v˘mûﬁe 120 m 2, v‰e k. ú.
Krásná Lípa dle pﬁedloÏeného návrhu
za úãelem zﬁízení zahrady Jaroslavû
Sobolové, Krásná Lípa, Nemocniãní
10.
Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 92 - 08

RM schvaluje pronájem ãásti p. p. ã.
333/4 o v˘mûﬁe 125 m2 a ãásti p. p. ã.
333/5 o v˘mûﬁe 25 m2, v‰e k.ú. Krásná
Lípa dle pﬁedloÏeného návrhu za úãelem zﬁízení zahrady Alenû Sojkové,
Krásná Lípa, Nemocniãní 10 za tûchto
podmínek:
- umoÏnûní odebírání vody ze studny
na hranici p. p. ã. 333/4 a p. p. ã.
333/5, k. ú. Krásná Lípa druhému nájemci,
- umoÏnûní pﬁístupu na p. p. ã. 333/4
pﬁes st. p. ã. 242/1, v‰e k. ú. Krásná
Lípa (podél kolny) druhému nájemci.
Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 92 - 09
RM neschvaluje pronájem p. p. ã.
521/3, p. p. ã. 523 a p. p. ã. 521/2, v‰e
k. ú. Krásná Lípa Lucii Kováãové,
Krásná Lípa, Frindova 14 z dÛvodÛ
dluhÛ vÛãi mûstu Krásná Lípa.
Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 92 - 10
RM vyhla‰uje zámûr obce smûnit p. p.
ã. 1857/4 o v˘mûﬁe 1727 m 2, k. ú.
Krásná Lípa za p. p. ã. 182/1 o v˘mûﬁe
1582 m2, p. p. ã. 2993 o v˘mûﬁe 150 m2
a p. p. ã. 183 o v˘mûﬁe 640 m2, v‰e
k. ú. Krásná Lípa.
Dotace na zﬁízení kanalizaãní pﬁípojky
pro spla‰kovou kanalizaci
Usnesení RM ã. 92 - 11
RM schvaluje vyplacení dotací mûsta
Krásná Lípa, na zﬁízení kanalizaãních
pﬁípojek pro spla‰kovou kanalizaci, dle
pﬁedloÏeného návrhu.
Pﬁíspûvky na opravu fasád, stﬁech
a oplocení
Usnesení RM ã. 92 - 12
RM schvaluje pﬁíspûvky na opravu fasád, stﬁech a oplocení v roce 2006 dle
pﬁedloÏeného návrhu, ostatní Ïadatelé nesplnili podmínky k pﬁidûlení pﬁíspûvku.
Byty
Usnesení RM ã. 92 - 13
RM schvaluje renovaci bytu ã. 4, PraÏská 450/48, Krásná Lípa Luká‰ovi Dohnalovi a Dianû Bondarenkové, dle
pﬁedloÏeného návrhu a za tûchto
podmínek:
1. renovace bude provedena na náklady nájemcÛ bytu
2. renovované vûci se stanou souãástí
bytu.
Byty
Usnesení RM ã. 92 - 14
RM na základû nejv˘hodnûj‰í nabídky
doporuãuje ZM prodej bytu ã.5, Nemocniãní 1062/26, Krásná Lípa Pavlu
Koláﬁovi, bytem Varnsdorfská 233/8,
Krásná Lípa za kupní cenu 170 000 Kã.
Byty
Usnesení RM ã. 92 - 15
RM doporuãuje ZM nepﬁijmout nabídku na koupi bytu ã. 20, Nemocniãní 1062/26, Krásná Lípa, z dÛvodu
nízké ceny.

III. RÛzné
Pﬁístavba bufetu
Usnesení RM ã. 92 - 16
RM se seznámila s vyÏádan˘mi nabídkami na realizaci stavby Pﬁístavba bufetu v prostoru Sportovního areálu,
Krásná Lípa a na návrh hodnotící komise schvaluje uzavﬁení pﬁíslu‰né
smlouvy s firmou Demos s. r. o., Masarykova 602, Krásná Lípa.
Havarijní poji‰tûní vozidel
Usnesení RM ã. 92 - 17
RM schvaluje pojistnou smlouvu ãíslo
2265536272 pro poji‰tûní vozidel PARTNER KOOPERATIVA POJI·ËOVNY, a.
s. s úãinností od 12.11.2006 do
11.11.2009, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Povinné ruãení na rok 2007
Usnesení RM ã. 92 - 18
RM schvaluje prolongaci pojistné flotily
ãíslo 6980038924 na poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem
motorov˘ch vozidel mûsta Krásná Lípa
u KOOPERATIVA POJI·ËOVNY, a. s. na
rok 2007.
Dodatek ã. 6 k pojistné smlouvû
Usnesení RM ã. 92 - 19
RM schvaluje dodatek ã. 6 k pojistné
smlouvû ãíslo 772 004125 6 se spoleãností KOOPERATIVA POJI·ËOVNA, a. s..
Dodatek ã. 7 k pojistné smlouvû
Usnesení RM ã. 92 - 20
RM schvaluje dodatek ã. 7 k pojistné
smlouvû ãíslo 772 004125 6 se spoleãností KOOPERATIVA POJI·ËOVNA, a. s..
Byty
Usnesení RM ã. 92 - 21
RM schvaluje vrácení kauce za byt:
1. Janû Nûmcové, za byt ã. 1, Mánesova 983/10, Krásná Lípa, ve v˘‰i 4
000 Kã,
2. Martinu Vosátkovi, za byt ã. 5, Nemocniãní 1062/26, Krásná Lípa, ve
v˘‰i 5 000 Kã.
Byty
Usnesení RM ã. 92 - 22
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout
byt ã. 26, Nemocniãní 1137/6, Krásná
Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (30
m 2). Kauce 5 000 Kã. Ve‰keré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Infocentrum
Usnesení RM ã. 92 - 23
RM schvaluje smlouvu o pﬁipojení k distribuãní soustavû s firmou Severoãeská
plynárenská, a. s., Klí‰ská 940, Ústí nad
Labem, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Kauce
Usnesení RM ã. 92 - 24
RM neschvaluje vrácení kauce 2 000 Kã
manÏelÛm Vosátkov˘m, Krásná Lípa, Friãova 949/3.
Rozpoãet Akce ã. 3 projektu Komunitního centra âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 92 - 25
RM bere na vûdomí podrobn˘ rozpoãet Akce ã. 3 projektu Komunitního
centra âeského ·v˘carska, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Souhlas s oplocením pozemku
Usnesení RM ã. 92 - 26

RM schvaluje oplocení p. p. ã. 348/3, k.
ú.Krásná Lípa s tím, Ïe v pﬁípadû ukonãení nájmu nebudou mûstem Krásná
Lípa hrazeny nájemci jakékoliv náklady
se stavbou spojené.
Nákup závûsn˘ch pûstebních nádob
Usnesení RM ã. 92 - 27
RM schvaluje nákup 8 ks závûsn˘ch
pûstebních nádob na sloupy veﬁejného
osvûtlení v celkové cenû do 62 tis. Kã
od spoleãnosti Greengage - Jaroslav
VydrÏel, Praha.
Nákup techniky
Usnesení RM ã. 92 - 28
RM schvaluje nákup traktorového návûsu s nosností 3t a traktorového návûsu s nosností 5t pro potﬁeby technick˘ch sluÏeb mûsta s tím, Ïe cena bude
uhrazena z investiãního rozpoãtu na
nákup nové techniky.
Kanceláﬁsk˘ nábytek
Usnesení RM ã. 92 - 29
RM schvaluje kupní smlouvy na koupi
nábytku pro odboru majetkov˘ a civilnû správní MûÚ mezi mûstem Krásná
Lípa a ATS holding, s. r. o. HavlíãkÛv
Brod, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 92 - 30
RM schvaluje plán akcí kulturního
domu, program kina a plán akcí ve
mûstû na mûsíc listopad 2006, dle
pﬁedloÏeného návrhu.
Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 92 - 31
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta
vãetnû pﬁíloh za mûsíc záﬁí 2006 pﬁedloÏen˘ kronikáﬁem mûsta Ivanem Jaklem.
Stromoﬁadí na Kamenné Horce
Usnesení RM ã. 92 - 32
RM schvaluje smlouvu o dílo ã. PPK –
21a/54/06 mezi mûstem Krásná Lípa
a âeskou republikou – Agenturou
ochrany pﬁírody a krajiny na v˘sadbu
stromoﬁadí na Kamenné Horce.
Vûcn˘ dar
Usnesení RM ã. 92 - 33
RM rozhodla v souladu s zákonem ã.
128/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ o poskytnutí vûcného daru, dle
pﬁedloÏeného návrhu.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- kopie ãlánku z Dûãínského Deníku Jak se v âR ãerpá ze strukturálních
fondÛ
- tisková zpráva o. p. s. âeské ·v˘carsko - Víte, kde je podzim ‰Èastn˘?
- plnûní projektÛ financovan˘ch z finanãních prostﬁedkÛ ze SFÎP âR za
období 2001-09/2006
- tisková zpráva od Folklorního sdruÏení
- Vyhodnocení folklorních slavností
a festivalÛ v senátu parlamentu âR
- grafick˘ návrh nov˘ch webov˘ch
stránek mûsta
- dopis od Lubo‰e Zemana ohlednû
sníÏení kupní ceny pozemku
- informace o Muzeu â· v Krásné Lípû
RM dále projednala tento zápis
z komise:
- SPOZ ze dne 2. 10. 2006
- kulturní ze dne 3. 10. 2006
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Nejsevernûj‰í zimní táboﬁení âR pod Vlãí horou
K tradiãním akcím, které poﬁádá krásnolipsk˘
Klub ãesk˘ch turistÛ, patﬁí zimní táboﬁení.
A stejnû jako klub i leto‰ní roãník zimního táboﬁení, konan˘ 13. - 15. 1. 2007, oslaví 25 let. Navíc
lednov˘ termín, v kterém se setkání táborníkÛ
uskuteãní, je nedílnou souãástí v‰ech turistick˘ch
kalendáﬁÛ. O popularitû zimního stanování
svûdãí i to, Ïe v prosinci to bude 45 let, co turisté
poprvé oficiálnû spali pod stany v zimû na Klíãi
u Nového Boru a Ïe v leto‰ní sezonû 2006-7 se
uskuteãní po celé republice 39 zimních tábo-

ﬁení.
Krásnolip‰tí turisté navíc mají svá táboﬁení dopodrobna zmapovaná. Poprvé
táboﬁilo na Vlãí Hoﬁe 15. – 16. 1. 1983 126
táborníkÛ , nejvíce lidí se tam se‰lo
v roce 1988, a to 195. Nejvût‰í zima byla
v roce 1987, mínus 23 stupÀÛ Celsia, naopak nejtepleji bylo v lednu 1998, kdy
bylo deset stupÀÛ nad nulou, a nejvíce
snûhu mûli zimní táborníci v roce 2002,
kdy táboﬁili na 70 centimetrech snûhu.

Dálkov˘ pochod skalními hrádky
âeského ·v˘carska
Rovn˘ch dvacet ãtyﬁi let krásnolip‰tí turisté
poﬁádají dálkov˘ pochod Za skalními hrádky

âeského ·v˘carska. „Poprvé jsme je poﬁádali 27. 8.1982 a úãastnilo se jich 197 turistÛ,

pro nûÏ byly pﬁipraveny ãtyﬁi trasy,“ ﬁekl
pﬁedseda Klubu ãesk˘ch turistÛ v Krásné
Lípû Václav Hieke. Dodal, Ïe pozdûji pochod roz‰íﬁili i o trasu pro rodiãe s dûtmi, nakonec ji ale pro mal˘ zájem nahradili noãním pochodem na 50 kilometrÛ. „Navíc
pﬁibyl i veãerní dvanáctikilometrov˘ pochod
na Dymník,“ podotkl Václav Hieke.
KaÏd˘ rok se v‰ech pochodÛ úãastní kolem tﬁí set turistÛ, kteﬁí mohou pﬁi pûkném
poãasí vidût i to, jak vypadá noãní ·luknovsko z rozhledny na Vlãí hoﬁe. Kromû
toho je krásnolipsk˘ pochod jiÏ nûkolik let
zaﬁazen i do mezinárodního kalendáﬁe IVV,
takÏe do Krásné Lípy zajíÏdí i zahraniãní pochodníci. „Pochod by ov‰em nemohl existovat bez ﬁady sponzorÛ a dobrovolníkÛ.
V‰em jim dûkujeme a doufáme, Ïe nám
budou pomáhat i nadále, a my se za to
budeme snaÏit, aby se k nám pochodníci
stále vraceli a cítili se u nás dobﬁe,“ slíbil
Václav Hieke.

Byli jste se podívat na rozhlednû Vlãí hora?
Rozhledna na Vlãí hoﬁe byla postavena
v roce 1888 a jako jiné rozhledny se i tato tû‰ila velkému zájmu veﬁejnosti. A stejnû sláva
mnoh˘ch jin˘ch i ta její skonãila v roce 1948,
kdy pﬁe‰la do vlastnictví státu, kter˘ dvakrát
navrhl, aby se rozhledna zbourala.
AÏ v letech 1996-97 ji ãlenové krásnolipského Klubu ãesk˘ch turistÛ s pomocí sponzorÛ a místních lidí zrekonstruovali a opût
zprovoznili. Od té doby se rozhledna na Vlãí
hoﬁe opût tû‰í zájmu nejen místních obyvatel,
ale i náv‰tûvníkÛ z celé republiky i svûta. Pro

zajímavost vlãíhorskou rozhlednu nav‰tívili i turisté z Nûmecka, Slovenska, Polska, Maìarska, Ukrajiny, Ruska, Belgie, Holandska, USA,
Dánska, Mexika, Norska, Egypta, Malajsie,
Iráku, Itálie, Anglie ãi Nového Zélandu.
Za dobré viditelnosti je z rozhledny vidût
Mile‰ovku v âeském stﬁedohoﬁí, Kleteãnou,
Je‰tûd, jizersk˘ Smrk a dokonce i Vysoké
Kolo v Krkono‰ích. Rozhledna je vyzdobena
obrázky z okolí, k vidûní tu je i v˘stava pohledÛ témûﬁ v‰ech rozhleden âeské republiky, která se stále doplÀuje.

Od roku 1999, kdy je rozhledna na Vlãí
hoﬁe ve správû KâT Krásná Lípa, ji nav‰tívilo
56 251 lidí. Dne18. 6. 2005 tu dokonce pﬁedali dárek padesátitisícímu náv‰tûvníkovi,
kter˘m se stala Helena Kub‰ová z Dûãína.
Otevírací doba rozhledny:
do konce roku 2006: 9.00 – 15.30
(sobota, nedûle, svátky)
Zavﬁeno 24.12. a 31.12. 2006
SluÏbu na rozhlednû má Vladislav Coller,
tel.: 723 125 506

Cviãitelé v turistice
âlenem Klubu ãesk˘ch turistÛ se mÛÏe stát
kaÏd˘, kdo má rád pﬁírodu a rád cestuje.
Nemusí to b˘t jen cestování autem, ale turisté za dopravní prostﬁedek povaÏují i nohy.
Turistika se dûlá i na kole, lyÏích, na vodû
a dnes i na koních. Krásnolip‰tí tuisté se pﬁeváÏnû vûnují pû‰í, zimní a vysokohorské turistice. A v‰echny akce, které poﬁádají, vedou
zku‰ení vedoucí turistiky - cviãitelé. Ti
v‰echny zájemce podrobnû seznámí s kaÏ-

dou akcí, poradí, kter˘ v˘let je vhodn˘, jaká
je jeho obtíÏnost a jak se na nûj pﬁipravit.
Krásnolip‰tí turisté mají pﬁipraveny v˘lety
a akce pro v‰echny vûkové kategorie, od
dûtí aÏ po dÛchodce. Jen pro zajímavost,
v souãasné dobû mají krásnolip‰tí turisté 14
cviãitelÛ a vedoucích turistiky, kteﬁí zodpovídají za to, aby v‰ichni vÏdy bezpeãnû do‰li
do cíle a mûli jen hezké vzpomínky na
krásnû proÏit˘ den.

V krásnolipském klubu je ov‰em vedle cviãitelÛ i devût ‰kolen˘ch znaãkaﬁÛ. To jsou ti,
kteﬁí se toulají pﬁírodou a navíc malují barevné znaãky, které turisty dovedou k zajímav˘m cílÛm nebo vlaku ãi autobusu.
Proto uvítáme kaÏdého, kdo má rád pﬁírodu a chce proÏít krásné chvíle s kamarády. MÛÏete se stát cviãiteli nebo znaãkaﬁi.
Poznáte zajímavou práci jak s dûtmi, tak
i s dospûl˘mi.
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SENÁTORSK¯ DEN
Senátor Josef Zoser pro veﬁejnost úﬁaduje kaÏdé pondûlí stﬁídavû v Jiﬁetínû
pod Jedlovou, Rumburku, Varnsdor fu
a Dûãínû. Tentokrát bude pro veﬁejnost
úﬁadovat 6. listopadu v Jiﬁetínû pod
Jedlovou a 13. listopadu na MûÚ
v Rumburku vÏdy od 15.00 do 17.00. Náv‰tûvy není nutné pﬁedem objednat.
V pﬁípadû potﬁeby tel. kontakt na asistentku senátora D. Dudkovou 412 384
720.

REGIONÁLNÍ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
Poskytuje kaÏd˘ ãtvrt˘ ãtvrtek v mûsíci
od 10.30 do 14.30 hodin v zasedací
místnosti na Mûstském úﬁadû v Rumburku promovan˘ právník JUDr. Lubo‰
Fruhbauer z Liberce. Jedná se o právní
rady pro odboráﬁe pﬁedev‰ím z oblasti
pracovního, obãanského a rodinného
práva i z dal‰ích oblastí, vyjma trestního
práva, které organizuje âeskomoravská
konfederace odborov˘ch svazÛ.
JUDr. Fruhbauera mÛÏete kontaktovat
na tel. 486 142 033. NejbliÏ‰í termín poradenství je 23. listopadu.

âESKÁ OBCHODNÍ
INSPEKCE
Poskytuje rady a informace spotﬁebitelÛm a drobn˘m a stﬁedním podnikatelÛm v budovû „A“ na MûÚ v Rumburku.
NejbliÏ‰í termín je 15. listopadu od 10.00
do 14.00 hodin. BliÏ‰í informace na tel.
475 209 493

CENTRUM DENNÍCH
SLUÎEB ZDRAVOTNù
POSTIÎEN¯CH
V DùâÍNù
Provozuje v Rumburku poradenskou ãinnost v prostorách Klubu dÛchodcÛ na
Dobrovského námûstí. Náv‰tûvní hodiny
kaÏd˘ druh˘ ãtvrtek v mûsíci od 9.00 do
10.30. BliÏ‰í informace v pondûlí a stﬁedu
od 8.00 do 16.00 na tel. 412 510 155.

K-CENTRUM
RUMBURK, PORADNA
PRO DROGOVù
ZÁVISLÉ
Krizová linka nonstop: 602 195 104

ZUBNÍ POHOTOVOST
O VÍKENDECH
A SVÁTCÍCH
Ústí nad Labem – Bukov, Dûtská poliklinika (2. patro), ul. Sociální 12a
Tel.: 477 113 413
Ordinaãní doba: sobota, nedûle, svátky
od 9.00 do 18.00
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Krásná Lípa má novou
javorovou alej
Dárek pﬁírodû i Krásné Lípû v podobû
zcela novû vysazené javorové aleje v uplynulém víkendu dala stovka dûtí z Krásné
Lípy a Ústí nad Labem. V Krásné Lípû se
stromky vysazují dvakrát do roka. UÏ na jaﬁe
krásnolipské dûti spoleãnû se ãleny Ekoklubu
Ledumka, T-klubu a Brontosaury z Ústí nad
Labem osázely polní cestu, která vede
z mûsta k pramenÛm Kﬁinice pûtatﬁiceti javory a jasany.
Na podzim se tradiãnû stromky vysazují
u pﬁíleÏitosti svûtového Dne stromÛ. Tentokrát bylo k sázení pﬁipraveno ãtyﬁicet javorÛ,
které do budoucna zkrá‰lí polní cesty Krásného Buku. Víkendové sázení stromÛ dûtem
z ústeckého Brontosauru, krásnolipského
dûtského domova, T-klubu, Indiánského oddílu i tûm volnû pﬁíchozím znaãnû ulehãili
práci pracovníci Technick˘ch sluÏeb. „Aleje
a stromy v Krásné Lípû vysazujeme pravidelnû a systematicky témûﬁ dvanáct let
a v mnoha pﬁípadech spolupracujeme
právû s dûtmi a kluby ochráncÛ pﬁírody. Na‰ím dlouhodob˘m cílem je zlep‰ení tváﬁe

mûsta mimo jiné i prostﬁednictvím zkvalitnûní
mûstské zelenû. V pﬁípadû alejí je dÛleÏit˘
i faktor propojení mûsta s okolní pﬁírodou. Je
bohuÏel smutnou realitou, Ïe stromy podél
cest spí‰e mizí,“ ﬁekl tajemník Jan Koláﬁ, kter˘
je také spolu s Ing. Karlem Hiekem hlavním
iniciátorem celkové obnovy zelenû ve
mûstû. Jan Koláﬁ dodal, Ïe velk˘ dík patﬁí
také Petru Dastychovi, vlastníkovi dotãen˘ch pozemkÛ, na kter˘ch se stromky pravidelnû vysazují a sázení umoÏnil i tentokrát.

Den úcty ke stáﬁí
V sobotu 14. 10. 2006 se v Kulturním domû konal kaÏdoroãní
pravideln˘ Den úcty ke stáﬁí,
poﬁádan˘ opût Sborem pro
obãanské záleÏitosti (SPOZ).
Zábavného odpoledne se
zúãastnilo pﬁibliÏnû 130 krásnolipsk˘ch seniorÛ, kter˘m hrála
k tanci a poslechu moravská
dechová kapela Rozmar˘nka.
K dispozici bylo také bohaté
obãerstvení a nechybûl ani
slavn˘ host. Xavera Felixe Novotného profesionálnû uvádûl
ãtrnáctilet˘ Vítek Novák.
Program nav‰tívili i ãlenové
Rady mûsta a také krásnolipsk˘ starosta.

T-KLUB KRÁSNÁ LÍPA
zařízení pro děti a mládež, tel. 774 930 300,
e-mail: fiala@krasnalipa.cz
PLÁN AKCÍ NA LISTOPAD 2006
Pátek
3. 11., 14.00 Turnaj ve stolním tenise (jednotlivci)
Stﬁeda
8. 11., 15.00 SoutûÏ o nejhezãí podzimní obrázek
(pastelky, vodovky atd. s sebou, vûk. kateg.
do 6 let, 7-10 let, 11-15 let, 15-18 let, 19-100 let)
Pátek
10. 11., 15.00 Zápas v kopané, 16.30 poslední táborov˘ oheÀ
(team 4+1 hráã, Kr. Lípa vs. Farní charita Rumburk)
âtvrtek 16. 11., 15.00 Turnaj ve stolním fotbalu (dvojice)
Sobota 18. 11., 9.00 Podzimní v˘let do Kyjovského údolí
(fotoaparáty a svaãinu s sebou)
Pátek
24. 11., 14.00 Turnaj v biliáru (jednotlivci)
Sobota
25.11., 7.00 V˘let do rumburského bazénu (cena 20 Kã)
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RÒZNÉ
SETKÁNÍ V SENÁTU PARLAMENTU âR. Ve ãtvrtek 12. ﬁíjna 2006 se uskuteãnilo v budovû
Senátu Parlamentu âeské republiky v Praze
tradiãní setkání ﬁeditelÛ folklorních slavností
a festivalÛ, starostÛ a primátorÛ festivalov˘ch mûst a obcí a dal‰ích hostÛ s pﬁedstaviteli Senátu Parlamentu âeské republiky.
Smyslem setkání bylo zhodnocení leto‰ní
folklorní sezóny, která mnoÏstvím a zejména
obsahem a kvalitou slavností, festivalÛ
a akcí patﬁí k nejúspû‰nûj‰ím.

Regionální informaãní centrum
ve ·luknovû otevﬁeno
Dne 5. ãervence 2006 byl slavnostnû otevﬁen a ãásteãnû zprovoznûn zámek ve ·luknovû. Byl uzavﬁen dvacet let následkem zniãujícího poÏáru. Veﬁejnosti je prozatím
zpﬁístupnûno pouze pﬁízemí, kde je otevﬁeno Regionální informaãní centrum a cukrárna Dlask. Souãástí centra je i veﬁejn˘ internet. Náv‰tûvníkÛm jsou poskytovány
sluÏby jako napﬁíklad kopírování ãi faxování.
Samozﬁejmostí je poskytování informací
o mûstû i blízkém okolí, ve‰kerém kulturním
i sportovním dûní, ubytovacích a stravovacích sluÏbách, prodej informaãních materi-

álÛ, pohledÛ, upomínkov˘ch pﬁedmûtÛ
apod. Prostory centra byly vybaveny nov˘m nábytkem, kter˘ nenaru‰uje ráz zámku,
naopak ho pﬁíjemnû doplÀuje. Vybízíme poskytovatele sluÏeb (hotely, rekreaãní zaﬁízení, vzdûlávací organizace), aby k nám
dovezli nebo zaslali po‰tou propagaãní materiály. Rádi je dáme k dispozici veﬁejnosti.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu. Tento projekt
Zﬁízení stabilního pracovi‰tû sluÏeb cestovního ruchu pro mikroregion SEVER je spolufinancován Evropskou unií.
Denisa Dvoﬁáková

V mateﬁském
centru Beru‰ka
Sportovní areál âeského ·v˘carska
to Ïije
Sportovní areál na PraÏské ulici zahájil
Ráda se se ãtenáﬁi Vik˘ﬁe podûlím o radost,
kterou mnû osobnû dûlá ãinnost zdej‰ího
mateﬁského centra Beru‰ka, respektive aktivita maminek na rodiãovské dovolené.
Pﬁipomínám, Ïe Beru‰ka pro malé i velké
náv‰tûvníky funguje díky bezplatnému pronájmu od zdej‰í základní ‰koly jiÏ ãtvrt˘m rokem. KaÏdé úter˘ a pátek dopoledne zde rodiãe najdou moÏnost si se sv˘mi dûtmi
pohrát, zacviãit, nauãit se nová ﬁíkadla, pácháme pravidelné v˘tvarné poãiny (tﬁeba
s prstov˘mi barvami, coÏ si doma kaÏd˘ kvÛli
nepoﬁádku netroufne), snaÏíme se i o prvotní
hudební v˘chovu. Nabízíme moÏnost obãerstvení, knihovniãku s odborn˘mi knihami
a ãasopisy pro rodiãe i prostor pro pohodu
a popovídání si o radostech i strastech rodiãovského období.
Jsem ráda, Ïe Beru‰ka není „jen“ o hraní si
s dûtmi, dÛkazem jsou akce pro ‰irokou veﬁejnost, napﬁíklad kaÏdoroãní karneval pro nejmen‰í v na‰ich prostorách, burzy dûtského
o‰acení v kulturním domû, mikulá‰ské besídky pro mrÀata…
Velmi si váÏím maminek – dobrovolnic,
které nezi‰tnû pomáhají s chodem mateﬁského centra – pomáhají s tvorbou programu pro ostatní, shánûjí sponzorské dary,
pomáhají pﬁi akcích poﬁádan˘ch mûstem,
zaji‰Èují úklid prostor, asistují hlídacím tetám…
Za to jim patﬁí na‰e velké uznání, i díky nim
zdej‰í mateﬁské centrum Ïije a mÛÏe b˘t tou
„na‰í Beru‰kou“, jakou si ji samy udûláme.
Není to klasick˘ zájmov˘ krouÏek, kde je vedoucí a klienti – u nás platí, Ïe v‰echny aktivity jsou pﬁijímány a ocenûny.
KaÏdá máma ví, jak je tûÏké zorganizovat si
ãas, o to víc mû tû‰í zájem maminek o vzdûlávací kurzy poﬁádané v Komunitním centru
âeského ·v˘carska. Pro rodiãe na rodiãovské
dovolené zde probíhají jazykové, poãítaãové
i komunikaãní kurzy s moÏností profesionálního hlídání dûtí od 1 roku v prostorách na‰eho mateﬁského centra. Novû nabízíme
konzultace dûtské psycholoÏky. ZdÛrazÀuji, Ïe
kurzy i hlídání jsou pro v‰echny zdarma. Na
seznamu frekventantek rÛzn˘ch kurzÛ máme
pﬁes 30 maminek, dokonce jich pár pravidelnû dojíÏdí i z Rumburka.
Pﬁidejte se k nám, máte moÏnost strávit rodiãovskou dovolenou nejen péãí o dûti, ale
i rozvojem sebe sam˘ch. Ivana Ka‰tánková

zimní sezonu. Opût byla nafouknuta sportovní hala, do provozu byla pﬁedána zrekonstruovaná tûlocviãna a nová desetimetrová lezecká stûna.
V areálu platí nov˘ provozní ﬁád i ceník,
obojí je k dispozici na internetov˘ch stránkách mûsta www.krasnalipa.cz i pﬁímo
v areálu. Náv‰tûvníci a obyvatelé Krásné
Lípy mají nyní k dispozici tûlocviãnu (míãové
hry, aerobic, cviãení apod.) a nafukovací
halu (hﬁi‰tû se dvûma kurty).
Objednávky, informace a rezervace lze
získat na tel. 608 522 871.
Pozn. Zájmové organizace z Krásné Lípy
vyuÏívají sportovi‰tû ve zvlá‰tním reÏimu
pouze na základû Ïádosti schválené zástupcem mûsta nebo smlouvy uzavﬁené s
mûstem Krásná Lípa.
Sportovní zájmové organizace a TJ Krásná
Lípa vyuÏívají bezplatnû tûlocviãnu v souhrnném poãtu do 30 hod. t˘dnû.

Ceník (hala, stûna, tûlocviãna)
Nafukovací hala
– 1 tenisov˘ kurt
Tenisová raketa
+ 2 míãky
Lezecká stûna
Lano a pomÛcky
k lezecké stûnû
Tûlocviãna
Tûlocviãné náﬁadí

mimo dny ‰kol. vyuã.

dny ‰kol. vyuã

160 Kã/hod.

140 Kã/hod.

30 Kã/hod.

30 Kã/hod.
50 Kã/2 hod.

lano, sedák, ad.

Otevírací doba
MC Beru‰ka
Krásná Lípa
v podkroví ‰kolní druÏiny
Úter˘ 9-12
(program vhodn˘ pro dûti 1,5 – 4 roky)
Pátek 9-11
(program vhodn˘ pro dûti do 1,5 roku)

100 Kã/2 hod.
200 Kã/hod.
300 Kã/hod.

dny ‰kol. vyuã.dopol.
9.00 do 14.00
120 Kã/hod.

30 Kã/2 hod.
100 Kã/2 hod.
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Mistrovství âR mlad‰ích ÏákÛ v Krásné Lípû
V rámci slavnostního otevﬁení sportovního
areálu, hlavnû velice hezky zrekonstruované
mûstské tûlocviãny, se nám dostalo té cti
uspoﬁádat v Krásné Lípû mistrovství âR v zápase ve volném stylu mlad‰ích ÏákÛ.
Skuteãnû neb˘vá pravidlem, aby se mistrovství republiky mlad‰ích ÏákÛ zúãastnil
pﬁedseda komise rozhodãích, a to dokonce
ve funkci hlavního rozhodãího. Pan Martin
Hakl je také jeden ze tﬁí mezinárodních rozhodãích v republice. Je‰tû vût‰ího pﬁekvapení a skuteãné cti se nám dostalo tím, Ïe
jako delegát svazu se mistrovství zúãastnil
pﬁedseda Svazu zápasu pan Belo Svitek.
Slavnostní zahájení a uvítání pﬁítomn˘ch
rozhodãích, trenérÛ a závodníkÛ provedli
pﬁedseda Svazu zápasu, starosta mûsta
Krásné Lípy a za organizaãní ‰táb ﬁeditelka
základní ‰koly.

Na mistrovství âR se kvalifikovalo 101 závodníkÛ z 23 oddílÛ celé âR. Skuteãnou pﬁevahu na stupních vítûzÛ mûli chlapci z Moravy, kde právû voln˘ styl v oddílech je ve
vût‰í specializaci a oblibû.
Nad oãekávání slab˘ch v˘sledkÛ dosáhli
ãtyﬁi krásnolip‰tí závodníci: 35 kg Václav Leso,
37 kg Petr Halama, 40 kg Ruda Jony a 48 kg
Jan Ruszo. Chlapci vyloÏenû nezklamali, ale
na medaile nedosáhli. Znaãn˘ vliv na toto
nedobré umístnûní má fakt, Ïe vinou nemoÏností tréninku se chlapci mistrovství zúãastnili
pouze s dvûma tréninky, coÏ je katastrofálnû
málo.
Slavnostní zakonãení vãetnû pﬁedání medajlí a diplomÛ provedli za Svaz zápasu pan
Belo Svitek a starosta mûsta pan Linhart.
Kdo se na úspû‰ném poﬁadatelství této
akce podílel a komu patﬁí ohromn˘ dík? Ve-

dení mûsta, technické sluÏby, pracovníci
sportovního areálu a star‰í chlapci z dûtského
domova.
V˘‰e jmenovan˘m poﬁádající oddíl upﬁímnû
dûkuje. Bez jejich nezi‰tné pomoci by se toto
mistrovství v Krásné Lípû konat nemohlo.

Podûkování mal˘ch fotbalistÛ
Trenéﬁi fotbalové pﬁípravky (Ïáci 6-10 let)
dûkují tûm, kteﬁí se podílejí na spolufinancování chodu této pﬁípravky byÈ i skromn˘m sponzorsk˘m darem, kter˘ pokryje zv˘‰ené v˘daje na jejich utkání, ãásteãnû na
financování cest a v˘dajÛ turnajÛ, ale také
na sportovní vybavení a dresy. Touto cestou tedy vyslovujeme podûkování: T. Ticháãkovi, J. Sojkovi, Potravinám Farsk˘, P.

Hodboìovi, Tipsportu Krásná Lípa, restauraci Dﬁevûnka, Potravinám Jäckel, Potravinám Vorlíãek, Potravinám Hlinková, Trafika
J. Votápková, V. âermákovi, J. Kaiprovi
a také v‰em obûtav˘m rodiãÛm, kteﬁí pomáhají pﬁi dopravû hráãÛ a zároveÀ také
plní roli fanou‰kÛ, masérÛ a zdravotníkÛ,
pﬁísn˘ch kritikÛ hry, ale i utû‰itelÛ.
M. R˘zler, F. Holubek a K. Ho‰ek

KINO Krásná Lípa
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