
Starosta mûsta byl v pondûlí 7. 3. 2005
na jednání u ministra pro místní rozvoj
v souvislosti s pfiidûlením dotace pro pro-
jekt Centrum NP âeské ·v˘carsko I. 

V tuto chvíli probíhají jednání o konkrét-
ním znûní smlouvy o podpofie projektu
Centrum NP âeské ·v˘carsko I. 

Doba v˘stavby mÛÏe ãinit maximálnû
tfii roky, udrÏitelnost projektu je neuvûfii-
telnû pouze pût let od podpisu smlouvy
o financování, tzn. cca do bfiezna 2010.
Pak uÏ je v‰e jen na samotném mûstu,
jak dále s nabyt˘mi hodnotami naloÏí. 

Je to tedy nepfiedstaviteln˘ dar, kter˘
mûsto získává. Pfiitom nutná spoluúãast
je pouh˘ch 10 % celkov˘ch nákladÛ, tj.
v tuto chvíli 16,4 mil. Kã, a to vãetnû za-
poãtení v‰ech souvisejících v˘dajÛ: pro-
jektová dokumentace, administrativní
a konzultaãní sluÏby, audit, propagace
atd., pfiípadnû zamûstnanec mûsta –
asistent hlavního manaÏera projektu. Tím
je starosta mûsta. Ten také fiídil a fiídí pfií-

pravu projektu, zpracoval Ïádost a dal‰í
náleÏitosti. Práce na v‰ech souvisejících
ãinnostech trvá jiÏ nûkolik let. 

Na projektu se dále podílejí pfiedev‰ím
Jifií Rous, Dagmar Mrázová, Zuzana Mau-
sová, Jana Va‰utová, Hana Volfová, Jan
Koláfi, Marek Mráz, Petr HofieÀovsk˘
a Matûj ·tûtka. 
T˘m projektantÛ je tvofien: 

Václav Kortus,
(Dûãín), Jifií Zezula
(Rumburk), Libor Král,
Jifií Drahota (Krásná
Lípa), Vladimír Fran-
ãík (Nov˘ Bor). Úzk˘m
spolupracovníkem je
také architektka Eva
Cerhová ( Dûãín). Ta
jiÏ v minulosti projek-
tovala interiéry ob-
fiadní sínû mûsta, in-
formaãního stfiediska
a kina. 

25. bfiezna 20053,50 Kã
krásnolipsk˘
pÛlmûsíãník
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V dne‰ním ãísle se dozvíte nûco více
o tfietím podprojektu „Centra âeského
·v˘carska“, kter˘m je Sportovnû rekre-
aãní areál.

Ten navazuje na souãasn˘ areál a dopl-
Àuje jej a roz‰ifiuje. Nejvût‰í stavbou je
komplexní rekonstrukce stávající tûloc-
viãny. Její stav je katastrofální, pfiitom je
velmi vyuÏívan˘m zafiízením. Pfiestavbou
projdou suterénní prostory (dnes podmá-
ãené a nevyuÏívané), vãetnû nov˘ch
WC, sprch, ‰aten, dvou kluboven, ku-
chyÀky, podlah, obkladÛ. Nové bude
i schodi‰tû tak, aby nevybíhalo do hrací
plochy. V poschodí bude konãit pod no-
v˘m balkonem. Nová okna, kompletní za-
teplení, vnûj‰í fasáda, obklady a pfiede-
v‰ím úplnû nová hrací plocha. A fiada
dal‰ích vûcí. Za tûlocviãnou bude prove-
dena pfiístavba, kde bude zázemí pro
cel˘ vnûj‰í sportovní areál (‰atny, WC, spr-
chy, o‰etfiovna, kanceláfi a byt správce). 

V prostoru za dne‰ním „bufetem“ vy-
roste velké víceúãelové hfii‰tû o velikosti
42 x 36 m s umûl˘m povrchem, oploce-

ním a vybavením. Na zimu by toto hfii‰tû
mûlo b˘t zakryto velkou nafukovací halou
s vytápûním a umûl˘m osvûtlením. Spor-
tovcÛm zde bude vystavûna samostatná
budova s vlastním zázemím pro nafuko-
vací halu (‰atny, sprchy, WC), ve které
bude umístûna i technologie a sklad na-
fukovací haly. Tento pfiízemní domek
bude podobn˘ tomu stávajícímu (bu-
fetu). O kousek dál bude stát velká osmi-
metrová horolezecká stûna, imitující pfií-
rodní kámen s rÛznou úrovní tûÏkosti
lezení. Altán a krb bude slouÏit pro pofiá-
dání letních oslav spojen˘ch se sportov-
ním vyÏitím. Cel˘ prostor bude ozelenûn,
doplnûn „Ïlut˘mi“ chodníky, vefiejn˘m
osvûtlením a dal‰ími drobnostmi. 

Areál bude mít dûtské zábavné prvky
(malé hfii‰tû, dûtsk˘ hrad, trampolína, hor-
ská lanovka atd.).

V‰e bude v zásadû pfiístupné i pro imo-
bilní. A bude slouÏit jak nám, tak i ná-
v‰tûvníkÛm na‰eho mûsta a âeského ·v˘-
carska. 

Zbynûk Linhart

Sportovnû rekreaãní areál
– 3. etapa

Starosta nav‰tívil ministra

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie 
vyjde 9. dubna

…stojí to dost penûz. ¤ekne starosta.
A nervÛ. A probdûl˘ch nocí. Doplnili by

ti, ktefií se na jeho úklidu podílejí. 
Tûch pût, ‰est stûÏejních lidí z na‰ich

technick˘ch sluÏeb, ktefií jsou po celé
zimní období v pohotovosti, budík si dá-
vají na pÛl tfietí ráno, na víkendy si radûji
nic neplánují a v traktoru nebo v dílnû,
pfii opravách zastaralé techniky, tráví
ãasto celé dny, to prostû vidí jinak. Po-
hled na zasnûÏenou krajinu mal˘m, zaml-
Ïen˘m oknem burácejícího buldozeru,
kter˘ by na západ od na‰ich hranic mohl
b˘t cenn˘m exponátem leckterého
technického muzea, je prostû z podstaty
jin˘.

Proplétat se s traktorem s radlicí zapa-
dan˘m sídli‰tûm pln˘m zaparkovan˘ch
aut ve tfii ráno, to je práce pro kaska-
déra. Dobfie poji‰tûného.

Nebo chodit v noci po Vlãí Hofie a hle-
dat signál mobilního telefonu, abyste
mohl zavolat na pomoc kolegu, protoÏe
ani ten traktor neprojede v‰ude a obãas
zapadne. Taky dobr˘, chtûlo by se fiíct.

A zajezdit si na malém traktÛrku, uklízet
sníh z chodníkÛ, kter˘ má v první fiadû
uklidit majitel pfiilehlé nemovitosti, to je
docela prima zábava. Ov‰em traktÛrek
je bez kabinky a venku 14 stupÀÛ pod
nulou…

Tak jako v‰ude, je to pfiedev‰ím o li-
dech. Dûlat nadprÛmûrnû, za zdaleka
ani ne prÛmûrnou mzdu, je pro tûch pár
lidí úplnû samozfiejmé.

A bylo by pfiedev‰ím ostudou kaÏdého
z nás, vnímat toto jako samozfiejmost.

Zkuste na to pomyslet, aÏ budete pfií‰tû
zvedat telefon a chtít na nûkoho vylít
kbelík ‰píny za trochu snûhu pfied bran-
kou k domu. �

Jan Koláfi

Sníh k zimû
patfií, ale…
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Galerie Národního parku âeské ·v˘carsko
v Krásné Lípû pfiipravila novou v˘stavu. Tento-
krát na mimofiádnû zajímavé téma, v˘stava
nese název mnohé prozrazující: ZA CHRÁMY
ZBO¤ENÉ. Díky spolupráci s mûstem Krásná
Lípa a Oblastním muzeem v Dûãínû se nám
podafiilo v Galerii umístit dokumentární foto-
grafie zachycující likvidaci sakrálních pamá-
tek v severních âechách v letech 1945 – 1989
i s doprovodn˘m textem. 

V tomto období bylo v severov˘chodních
âechách zlikvidováno celkem 90 kostelÛ, ne-
spoãet kaplí, boÏích muk, soch a dal‰ích
drobn˘ch církevních památek. V˘stava je od-
bornû a profesionálnû provedená. Kurátorem
je Mgr. Milan Rosenkranc, fotodokumentace
pochází z archivÛ Národního památkového
ústavu v Ústí nad Labem, ze Státního okres-
ního archivu v Dûãínû, Oblastního muzea
v Dûãínû a ze sbírek soukrom˘ch sbûratelÛ.
O v˘tvarnou realizaci se postarala Mgr. Eva
StaÀková, scénáfi pochází od Jany Bfieãkové. 

Dominantou celé expozice je model krásno-
lipského kostela, kter˘ byl strÏen v sedmdesá-
t˘ch letech. Exponát zapÛjãilo mûsto Krásná
Lípa. V˘stava vám pfiipraví opravdu siln˘
emotivní záÏitek. Nelze jen tak bez pohnutí
projít, prohlédnout si stavby, které b˘valy do-

minantami kraje a ve‰kerého kulturního dûní
ve stavu pfied demolicí, vidût fotografie za-
chycující jejich odstfiel a nakonec zjistit, Ïe vût-
‰ina parcel, na kter˘ch dfiíve stávaly, jsou do-
dnes nevyuÏité! V˘stava samotná zachycuje
osud celkem deseti objektÛ. Kromû Staroka-
tolického kostelu v Krásné Lípû tu mÛÏete
shlédnout kostel sv. Martina v Brtníkách, kostel
sv. Václava ve Fukovû a dal‰í kostely z Huntí-
fiova, Krásného Studence, Merboltic, Nové
Ole‰ky, Rychnova, Valkefiic a Vernefiic. 

Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘-
carsko vás zve k náv‰tûvû této v˘jimeãné v˘-
stavy. V pfiilehlém informaãním stfiedisku vám
na‰i kolegové podají ve‰keré bliÏ‰í informace. 

Barbora La‰tÛvková,
ops âeské ·v˘carsko

Galerie âeského ·v˘carska pfiedstavuje
novou v˘stavu

V prostorách Informaãního
stfiediska Národního parku
âeské ·v˘carsko na Kfiinickém
námûstí v Krásné Lípû mÛÏete
v tûchto dnech zhlédnout zají-
mavou v˘stavu, kterou pro vás
pfiipravil krásnolipsk˘ folklorní
soubor Dykyta.

Jsou zde pfiedstaveny rÛzné
styly malování a tradiãních
úprav kraslic, typick˘ch pro
rÛzné kraje a oblasti âeské i Slo-
venské republiky. Zblízka si bu-
dete moci prohlédnout krásnû
propracované detaily vy‰krabá-
van˘ch, drátkovan˘ch, zdobe-
n˘ch slámou a samozfiejmû
i malovan˘ch kraslic. Z této v˘-

stavy doslova d˘chá jarní atmo-
sféra, která jistû osloví kaÏdého
z pfiíchozích.

Toto pfiíjemné uvítání jara si
v krásnolipském informaãním
stfiedisku, které provozuje
obecnû prospû‰ná spoleãnost
âeské ·v˘carsko, budete moci
vychutnat aÏ do 8. dubna,
dennû kromû nedûle od 9 do
17 hodin, v sobotu pouze do 14
hodin. O velikonoãních svát-
cích, tedy od 26. do 28. 3.,
bude otevfieno kaÏd˘ den od 9
do 17 hodin. 

Barbora La‰tÛvková,
o. p. s. âeské ·v˘carsko

Velikonoce v informaãním
stfiedisku v Krásné Lípû

Ráda jsem si za‰la v létû pro ko-
peãek zmrzliny nebo na kafíãko
do cukrárny v podloubí muzea.
Pfiíjemná obsluha a hezké místo
s v˘hledem na námûstí a kostel.
Vloni na podzim jsem netu‰ila, Ïe
je to naposled a Ïe cukrárna
bude pod hrozbou vysokého ná-

jmu zavfiena. Dal‰ího z malého
poãtu ‰ikovn˘ch podnikatelÛ
a hezk˘ch obchÛdkÛ v centru
mûsta si mÛÏeme ‰krtnout ze se-
znamu. Bude zde dal‰í obchod
z „hezk˘m zboÏím“, nebo se maji-
telce podafií cukrárnu zachovat
a najít nového nájemce? (HV)

Cukrárna v podloubí 

Víceúãelové hfii‰tû s nafukovací
halou a objektem pfiíslu‰enství

Upozornûní
NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu

probûhne v pondûlí 28. 3. 2005 ve 
Vlãí Hofie a v Zahradách a ve ãtvrtek 
31. 3. 2005 v Krásné Lípû.

... si chci pronajmout mûstsk˘ byt?
V na‰em mûstû neexistuje pofiadník

Ïádostí pro pfiidûlování mûstsk˘ch bytÛ.
Îádosti o pronájem mûstsk˘ch bytÛ

jsou pfiij ímány vÏdy na konkrétní byt
k pronájmu vyvû‰en˘ na úfiední desce.

Îádosti o pronájem mûstského bytu 
si mÛÏete vyzvednout na podatelnû
Mûstského úfiadu v Krásné Lípû 
nebo na majetkovém a civilnû správ-
ním odboru, dále jsou ke staÏení na
www.krasnalipa.cz . Vyplnûnou Ïádost
spolu s kaucí 500,- Kã mÛÏete odevzdat
aÏ po vyhlá‰ení konkrétního bytu radou
mûsta. Do doby, neÏ bude byt RM 
vyhlá‰en, nebudou Ïádosti pfiijímány.

Co dûlat, kdyÏ…
Co dûlat, kdyÏ ...

inzerce



PfiipomeÀme si, Ïe na tento projekt na‰e
mûsto získalo podporu z prvního kola Ïádo-
stí o dotace z Evropsk˘ch fondÛ, a bylo tak
mezi prvními pûti v republice. Její v˘‰e by
mohla dosáhnout celkem 147 mil. Kã (122
mil.Kã z fondÛ EU a 24,5 mil.Kã ze státního
rozpoãtu âR). 

Ov‰em jen DPH zaplacená zpût státu ãiní
pfies 26 mil. Kã.

Jedná se o pût podprojektÛ zamûfien˘ch
na infrastrukturu v cestovním ruchu, a to:

1. Infocentrum âeského ·v˘carska (pûti-
podlaÏní budova na námûstí)

2. Centrum sluÏeb âeského ·v˘carska
(komplexní rekonstrukce „domu chovatelÛ“
– kavárna, galerie, posilovna, fitnes, sauna,
solárium,masér, ubytovna atd. vãetnû ven-
kovních úprav)

3. Sportovnû rekreaãní areál â· – 3. etapa
(dostavba celého areálu za tûlocviãnou)

4. Komunikaãní systém v centru mûsta
(cyklostezka a chodník pro pû‰í z námûstí
aÏ na PraÏskou ulici k Dukelské – nová ãást,
a od tûlocviãny k fotbalovému hfii‰ti, asfalt,

altány, osvûtlení, zeleÀ, informaãní systém,
ko‰e, laviãky)

5. Köglerova nauãná stezka krásnolipskem
(stezka z námûstí pfies Vápenku do Kyjova,
Vlãí Hory, ke geologické mapû v Zahra-
dách, na SnûÏnou, Krásn˘ Buk a zpût do
Krásné Lípy, infotabule, laviãky, vybavení
cest atd.) 

Nejde pfiitom jen o stavby, souãástí bude i
vybavení, galerie, expozice âeského ·v˘-
carska a dal‰í nutné v˘daje související s pro-
jektem. 

V tûchto dnech vrcholí dokonãování po-
drobn˘ch projektÛ, rozpoãtÛ a v˘kazÛ v˘-
mûr. A také podklady pro v˘bûrové fiízení
na generálního dodavatel stavební ãásti
projektu. BohuÏel v˘bûr projektÛ a uzavírání
smluv se státem nabraly nûkolikamûsíãní
zpoÏdûní.

KdyÏ v‰e pÛjde dobfie, v˘stavba by mohla
zaãít v srpnu aÏ záfií leto‰ního roku. 

Dokonãeno by v‰e mûlo b˘t v jarních mû-
sících roku 2007, tedy za dva roky. TakÏe to
bude kvapík. KdyÏ to pÛjde dobfie. 
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Hledá se star‰í z pán vínovû ãervené
Hondy, kter˘ byl svûdkem dopravní
nehody 11. 3. 2005 po 11.00 hod.
u nádraÏí Krásná Lípa mûsto. Dovezl
ochotnû ãíslo nákladního auta, které
ujelo. Prosíme, aby zavolal na tel: 
412 383 114 nebo na mobil 728 031 959

RÒZNÉ
Upozornûní
- Návrh nov˘ch jízdních fiádÛ je k nahléd-
nutí na úfiední desce Mûstského úfiadu
Krásná Lípa (vedle bankomatu). Pokud
k nim máte pfiipomínky, Ïádáme Vás o je-
jích písemné podání na Mûstsk˘ úfiad. 
- Za leto‰ní leden a únor se v Krásné Lípû
pouze kvÛli snûhu projezdilo pohonn˘ch
hmot za témûfi 130 tisíc korun. Jen motorem
jednoho traktoru za noc proteãe nafty za 
2 tisíce. A to pohonné hmoty nejsou zda-
leka v‰echny nápady. 
- Hotel Beseda Krásná Lípa nás srdeãnû zve
ke znovuotevfiení „Formanky“. Tû‰í mû, Ïe
se Beseda po dlouh˘ch letech znovu ote-
vírá KrásnolipákÛm a Ïe se snaÏí pfiispût
také ke kulturnímu Ïivotu ve mûstû. MÛ-
Ïeme se tû‰it na dortík nebo gulá‰ a do-
konce také na velikonoãní zábavu. Dou-
fám, Ïe tato aktivity vydrÏí a Ïe v Krásné
Lípû koneãnû bude místo, kam se dá zajít
na rodinn˘ obûd ãi veãefii s pfiáteli. Snad
budu moci na otázku „Tak kam si mÛÏeme
zajít v Krásné Lípû na obûd?“ odpovûdût ji-
nak neÏ „Do Doubice“. (HV)
- KRÁSNOLIPSK¯ BLOâEK, to bude novinka
leto‰ního roku pro milovníky kultury a sportu
v Krásné Lípû. V BLOâKU najdete volÀásky
do kina, na sportovní areál, rozhlednu, do 
T-klubu, na vybrané akce mûsta, na inter-
net v knihovnû nebo si mÛÏete zajít do infor-
maãního stfiediska pro Vik˘fi. BLOâEK se nyní
pfiipravuje, bude k zakoupení v informaã-
ním stfiedisku a získáte v nûm vstupenky
a sluÏby za zhruba dvojnásobek jeho ceny.
Nabízíme také moÏnost pro podnikatele
a dal‰í organizace pfiidat do BLOâKU svou
nabídku. (HV)

Centrum NP âeské ·v˘carsko

JiÏ dlouhou fiadu let jsme byli svûdky toho,
jak to nemá vypadat. Pronájmy hotelu
s restaurací na námûstí z poãátku devade-
sát˘ch let, nûkolik nájemcÛ, ruãení na úvûr
podnikateli, kter˘ nakonec zaplatilo mûsto
(a peníze bÛhví kde). Podnikání bez placení
nájmu, mûsto platí, jiní vydûlávají. 

Následnû se budova dostala do v pod-
statû havarijního stavu, v mnoha jin˘ch
mûstech je dodnes mnoho takov˘ch. Zdálo
se jako dobrá zpráva, kdyÏ objekt koupil
podnikatel, kter˘ do budovy investoval
a zachránil ji pfied zniãením. Pro tu chvíli byl
zachránûn dÛm, av‰ak v‰ichni víme, Ïe
k dokonalosti chybûlo hodnû. Myslím, Ïe si
to dnes uvûdomili jiÏ i provozovatelé hotelu.
A je dobfie, Ïe chtûjí tento stav zmûnit. Zaãí-
nají pofiádat nejrÛznûj‰í akce pro vefiejnost,
otevírají bufet a cukrárnu. KdyÏ se to po-
dafií, pro zaãátek to jistû staãí. „Polední
menu“ za rozumné peníze je jistû vítanou
nabídkou. A snad nezÛstane jen u toho. 

Pfies v‰echny pfiedchozí v˘hrady nezb˘vá,
neÏ si pfiát, aby se jim zam˘‰lené zmûny
a nové nabídky podafiilo uskuteãnit. Bude

to v˘hodou pro nás v‰echny. S postojem
„teì jim to vrátíme“, „ka‰leme na nû“ a po-
dobn˘mi, si nikdo z nás moc nepomÛÏe. 

Pfiejeme tedy novému vedení a zamûst-
nancÛm hotelu Beseda, a vlastnû i nám
v‰em, aby se jim v‰echny jejich plány
a zmûna pfiístupu ke sv˘m náv‰tûvníkÛm
podafiily. Bude to tûÏké a dlouhé, drÏíme
palce. 

Zbynûk Linhart, starosta mûsta 

Beseda se chce zmûnit

V˘stavba dal‰ího domu na sídli‰ti bûÏí ús-
pû‰nû dál. Pod stfiechu se jej podafiilo té-
mûfi neuvûfiitelnû dát do zimy, a tak se
mohlo pfies zimní období pokraãovat v dal-
‰ích pracech uvnitfi. Dûlají se pfiíãky, rozvody
vody, odpadÛ, elektfiiny, vzduchotechniky.
Je zateplena stfiecha, osazena jsou jiÏ
v‰echna okna. Mohlo by b˘t teoreticky ho-
tovo do konce roku, av‰ak v‰e brzdí uvolÀo-
vání státních dotací. Ty na leto‰ní rok nejsou
stále zaslány, zb˘vající na pfií‰tí rok prodlouÏí
v˘stavbu do jarních mûsícÛ roku 2006.

PfiibliÏnû v kvûtnu 2006 najde v tomto

domû bydlení 28 potfiebn˘ch obyvatel ãi
dvojic,.Jde v podstatû o druh˘ dÛm s peão-
vatelskou sluÏbou. 

Ten první bude muset, bohuÏel, projít
opravami. Do domu zatéká pfiedev‰ím
centrálním, jakoÏ i dal‰ími postranními bal-
kony. JiÏ z poãátku flekatá omítka opa-
dává. Je vidût, Ïe zhruba dvoumilionová
sankce uplatnûná vÛãi provádûjící firmû
byla na místû. ·koda, Ïe pod tlakem a vy-
hroÏováním firmy zastupitelé nakonec
ustoupili a uvolnili této firmû cca 700 tis. Kã. 

Zbynûk Linhart

V˘stavba dal‰ích 28 bytov˘ch jednotek

V tûchto dnech dokonãují ve Vlãí Hofie
pracovníci krásnolipsk˘ch technick˘ch slu-
Ïeb údrÏbu vzrostlé zelenû na místním hfibi-
tovû. Radikální redukãní fiez si vyÏádal ne-
dobr˘ zdravotní stav star˘ch lip, které jiÏ
tradiãnû v minulosti tvofiily kostru hfibitovních
úprav. Po posouzení zdravotního stavu
stromÛ je jiÏ dnes zfiejmé, Ïe se jedná
o stromy pro budoucnost neperspektivní
a nebezpeãné.

Bude tedy nutné do budoucna uvaÏovat
o komplexní rekonstrukci hfibitovní zelenû
tak, jak se realizuje v souãasnosti na hlav-
ním krásnolipském hfibitovû.

J. Koláfi

Úprava 
hfibitovní zelenû 

ve Vlãí Hofie

Velikonoãní dílna star˘ch fiemesel. Spoleãnost
pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj ·luknovska z Lipové
pofiádá v sobotu 26. 3. od 13 do 17 hodin v sídle
spoleãnosti ãp. 424 v Lipové reprezentaãní akci,
pfii níÏ se náv‰tûvníci seznámí se star˘mi veliko-
noãními zvyky.

Otvírání studánek. Krásnolip‰tí turisté zvou na
jarní procházku pfiírodou k pramenÛm fiíãky Kfii-
nice. Sraz úãastníkÛ je v sobotu 26. 3. v 9 hodin
na námûstí v Krásné Lípû, trasa pochodu je
dlouhá asi 10 km.

Pozvánky
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Rychle se blíÏí jaro, aãkoliv tomu poãasí
je‰tû moc nenapovídá a v Informaãním stfie-
disku Národního parku âeské ·v˘carsko
v Krásné Lípû vrcholí pfiípravy na nastávající
sezonu. V brzké dobû se informaãní síÈ ná-
rodního parku po zimní sezónû opût rozroste
a v souvislosti s tím se budou pfiijímat noví za-
mûstnanci do informaãních center. Podle
slov Barbory La‰tÛvkové z informaãního stfie-
diska v Krásné Lípû by mûli mít zájemci
o práci informaãní sluÏby dobrou znalost nû-
meckého jazyka, práce na PC a b˘t komuni-
kativní.

V leto‰ním roce budou mít informaãní stfie-
diska v Krásné Lípû, Jetfiichovicích a ve Hfien-
sku otevfieno i pfies velikonoãní svátky, tedy
od 26. do 28. 3. JiÏ od poloviny dubna pak
zahájí provoz v‰echna informaãní stfiediska
provozovaná obecnû prospû‰nou spoleã-
ností âeské ·v˘carsko. TuristÛm k dispozici
tedy bude Saula v Dolní Chfiibské, stfiedisko
ve Hfiensku, v Krásné Lípû a jiÏ zmínûné infor-
maãní stfiedisko v Jetfiichovicích, kde po ce-
lou letní sezónu bude moÏno shlédnout v˘-

stavu velkoformátov˘ch fotografií autorÛ 
Z. Patzelta a V. Sojky. 

S blíÏící se turistickou sezónou je pro zá-
jemce pfiipravena mimo jiné i aktualizovaná
podoba v loÀském roce nejprodávanûj‰í po-
drobné mapy âeského ·v˘carska a pfiilehlé
ãásti Saského ·v˘carska. Mapu vydává
obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘-
carsko ve spolupráci se Správou Národního
parku âeské ·v˘carsko ve velmi Ïádaném
mûfiítku 1:25 000, v novém pfiebalu a hlavnû
s velk˘m mnoÏstvím zásadních zmûn. Nalez-
nete zde napfi. nové ohraniãení zón národ-
ního parku, jsou zde novû zanesené hippo-
stezky, upravené trasy pro pû‰í i pro cyklisty
dle nejaktuálnûj‰ího stavu, je tu znaãená ná-
vaznost tras i pfies hraniãní pfiechody do sou-
sedního Saského ·v˘carska a celé jeho
území je také novû zmapováno a aktuálnû
pozmûnûno. Tento v˘jimeãnû zdafiil˘ produkt
bude v prodeji od 21. bfiezna a seÏenete jej
pfiímo v informaãním stfiedisku v Krásné Lípû. 

Barbora La‰tÛvková,
âeské ·v˘carsko, o. p. s.

Informaãní stfiedisko v Krásné
Lípû se pfiipravuje na sezónu

Krajsk˘ úfiad, tak jak jsme jiÏ nûkolikrát psali
ve Vik˘fii, vypsal v˘bûrové fiízení na zaji‰tûní
dopravní obsluÏnosti v kraji. Toto v˘bûrové fií-
zení probûhlo a podle sdûlení krajského za-
stupitele Ing. ·atníka ho vyhrála firma pana
Jeníka. Od 1. 5. 2005 má tedy zaji‰Èovat do-
pravní obsluÏnost ve ·luknovském v˘bûÏku.
Dnes se s ní jiÏ mÛÏeme setkat na trase Praha
– Dolní Poustevna a svézt se v novém Ïlutém

autobusu Q-bus. âSAD (dnes Dopravní pod-
nik Ústeckého kraje) není s v˘bûrov˘m fiíze-
ním spokojen a ihned se odvolal. Kraj do
dne‰ního dne nerozhodl, jak to tedy s dopra-
vou u nás za mûsíc a pÛl bude vypadat,
jaké autobusy a jak budou jezdit a zda se
ãekání na zastávkách nestane marn˘m. 

(HV)

âí autobusy budou od kvûtna
na ·luknovsku jezdit?

Spor o plot komplikuje klidné uÏívání hfibitova
na SnûÏné nedaleko Krásné Lípy. Náv‰tûvníci
hfibitova jsou nuceni vyuÏívat krkolomné cesty,
která je na hfibitov pfiivede zezadu. Hlavní pfií-
stup jim je správci fiímskokatolické farnosti na
SnûÏné manÏeli Patíkov˘mi odepírán.

Ti, kdo nyní hfibitov nav‰tíví, se proto setkávají
s cedulkami, které je informují, Ïe vstup na sou-
krom˘ majetek je zakázán. Spor s farností do-
‰el tak daleko, Ïe manÏelé Patíkovi poÏadovali
sto korun za to, Ïe ke hfibitovu pustí auto po-
hfiební sluÏby pfii posledním pohfibu.

Podle manÏela správkynû farnosti Dany Patí-
kové Josefa Patíka ke sporu vÛbec nemuselo
dojít, kdyby krásnolipská radnice kolem církev-
ního pozemku postavila plot. „Takhle se nám
tady promenáduje kaÏd˘, kdo si vzpomene,
dokonce se nám tu ztrácely i vûci,“ rozãiloval
se Josef Patík.

Tajemník radnice Jan Koláfi celou situaci po-
vaÏuje za absurdní a tvrdí, Ïe ne‰Èastné uÏ je

vÛbec to, Ïe o hfibitov se ze zákona musí starat
obec, ale pozemky, které jí umoÏní pfiístup na
nûj, patfií církvi. „Doufáme, Ïe na jafie spory
skonãí. Na stavbû plotu jsme se s generálním
vikáfiem litomûfiického biskupství Janem Ha-
velkou v prosinci loÀského roku dohodli,“ vy-
svûtlil. Dodal, Ïe s jeho stavbou ale ãekají na
vhodné poãasí. (vik)

Normálnímu uÏívání hfibitova
brání obyãejn˘ plot

Přijďte si nakoupit do
nově otevřeného ob-

chodu ovoce-zelenina
na Pražské ulici vedle
kadeřnictví. Nabízíme

široký sortiment 
čerstvého ovoce 

a zeleniny za příznivé
ceny. Těšíme se na 

Vaši návštěvu.

Pronajmu byt 
v Krásné Lípě 

v RD 1+1. 
Mobil 721 476 207



I. HLAVNÍ PROGRAM
1. 15. zasedání zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 55 – 01
RM bere na vûdomí konání 15. zase-
dání Zastupitelstva mûsta, které se
uskuteãní 31. 3. 2005 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MûÚ.
Hlavní body programu: 
a) Rozpoãet mûsta na rok 2005
b) Projekty mûsta

II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodeje pozemkÛ
Usnesení RM ã. 55 – 02
RM doporuãuje ZM zru‰it usnesení ZM
ã. 12-18/2004 ze dne 9. 9. 2004 o pro-
deji p. p. ã. 176/1 a p.p.ã. 177, v‰e k.ú.
Kyjov u Krásné Lípy manÏ. Parohov˘m,
bytem Dûãín, Nerudova 563/21 z dÛ-
vodu nezájmu Ïadatele.

Usnesení RM ã. 55 – 03
RM doporuãuje ZM schválit budoucí
prodej ãásti p.p.ã. 258/1, k.ú. Krásná
Lípa dle pfiedloÏeného návrhu Tomá‰i
Hejdukovi, bytem Krásná Lípa, Bend-
lova 9 za podmínek:
a) bude uzavfiena smlouva o smlouvû

budoucí o prodeji ãásti pozemku
b) prodej probûhne po realizaci a ko-

laudaci cyklostezky
c) bude zfiízeno vûcné bfiemeno na

kanalizaci
d) majetkoprávního vypofiádání po-

zemku p.p.ã. 258/9 s Janou Bretto-
vou a Zoltánem Czabanem, bytem
Krásná Lípa, KfiíÏíkova 10. 

Usnesení RM ã. 55 – 04
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat po-
zemky:
p.p.ã. 1133/5 1 m2 k.ú. Krásn˘ Buk 
p.p.ã. 1133/7 4 m2 k.ú. Krásn˘ Buk
p.p.ã. 1133/9 4 m2 k.ú. Krásn˘ Buk
p.p.ã. 1133/10 25 m2 k.ú. Krásn˘ Buk
p.p.ã. 1133/11 75 m2 k.ú. Krásn˘ Buk
p.p.ã. 3064/9 5 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 3064/10 18 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 3064/11 14 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 3064/12 10 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 3064/15 6 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 3064/16 2 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 3064/17 32 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 3064/18 2 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 3064/19 3 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 3064/20 4 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 3064/21 1 m2 k.ú. Krásná Lípa

2. Prodej a odkoupení pozemkÛ
Usnesení RM ã. 55 – 05
RM se seznámila s vytyãením p.p.ã.

74/1, k.ú. Vlãí Hora a doporuãuje
ZM oddûlit ãást pozemku zabranou
místní komunikací a ponechat tuto
ãást v majetku mûsta.

Usnesení RM ã. 55 – 06
RM doporuãuje ZM schválit odkou-
pení ãásti p.p.ã. 74/3, k.ú. Vlãí Hora
zasahující do místní komunikace od
RNDr. Martina Procházky, bytem
Praha 5, Holeãkova 46 za cenu
100,- Kã/m2. Kupující uhradí ve‰keré
náklady s prodejem spojené. 

3. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 55 – 07
RM schvaluje pronájem p.p.ã.
747/1 o v˘mûfie 908 m2, k.ú. Krásná
Lípa za úãelem zfiízení zahrady
Janu Hnutovi, bytem Krásná Lípa,
Polní 4.

Usnesení RM ã. 55 – 08
RM schvaluje dodatek k nájemní
smlouvû ã. 2000/23/17-18 na pro-
nájem ãásti p.p.ã. 567, k.ú. Vlãí
Hora Josefu Malíkovi, bytem Praha
6, Súdánská 595, kter˘m se prodlu-
Ïuje doba nájmu do 31. 12. 2009.

4. Odkoupení pozemkÛ
Usnesení RM ã. 55 – 09
RM doporuãuje ZM odkoupit ãást
p.p.ã. 2385/3 a ãásti p.p.ã. 2385/19,
k.ú. Krásná Lípa dle pfiedloÏeného
návrhu od âR - Správa Národního
parku âeské ·v˘carsko, se sídlem
Krásná Lípa, PraÏská 52 za úãelem
zfiízení cyklostezky za cenu dle zna-
leckého posudku. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s odkoupením
spojené.

Usnesení RM ã. 55 – 10
RM bere na vûdomí Ïalobu Miro-
slava a Oldfii‰ky Vavfiínov˘ch proti
mûstu Krásná Lípa o urãení vlastnic-
tví pozemku a schvaluje vyjádfiení
mûsta Krásná Lípa zaslané Okre-
snímu soudu v Dûãínû.

5. Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 55 – 11
RM doporuãuje ZM schválit smûnu
pozemkÛ p.p.ã. 521/5 o v˘mûfie 839
m2, k.ú. Krásn˘ Buk v majetku mûsta
za p.p.ã. 1588/1 o v˘mûfie 791 m2,
k.ú. Krásná Lípa ve vlastnictví Petra
Dastycha, bytem Krásná Lípa, Ko-
menského 11. Îadatel uhradí ve‰-
keré náklady se smûnou spojené.

6. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 55 – 12
RM schvaluje ukonãení nájemní
smlouvy ã. 2005/22/17-49 uzavfiené
s Son Nguyenem Ngocem, Matu-
‰ova 83/4, Rumburk dohodou

k 31.3.2005 za tûchto podmínek:
1) Nájemné za mûsíc bfiezen 2005
bude Son Nguyenu Ngocovi na zá-
kladû dohody odpu‰tûno. 
2) Kauce ve v˘‰i 1.000,- Kã bude
Son Nguyenu Ngocovi vrácena
v plné v˘‰i.

7. V˘zva k omluvû 
Usnesení RM ã. 55 – 13
RM vzala na vûdomí dopis Josefa
a Dany Patíkov˘ch ve vûci pfiístupu
na pozemky u hfibitova na SnûÏné
a neshledala dÛvod k omluvû. 

III. RÒZNÉ
1. PouÏití odvodu ãásti v˘tûÏku
z VHP za rok 2004
Usnesení RM ã. 55 – 14
RM schvaluje vyuÏití pfiijat˘ch od-
vodÛ ãásti v˘tûÏku z provozování
v˘herních hracích pfiístrojÛ za rok
2004 na vefiejnû prospû‰né úãely,
a to na ãásteãné financování pfiís-
pûvkÛ na ãinnost a akce pro zá-
jmové organizace ve mûstû Krásná
Lípa v roce 2005.

2. Poji‰tûní odpovûdnosti zamûst-
nancÛ
Usnesení RM ã. 55 – 15
RM schvaluje pojistnou smlouvu ã.
5609029730 pro skupinové poji‰tûní
odpovûdnosti zamûstnance za
‰kodu zpÛsobenou zamûstnavateli-
mûstu Krásná Lípa s KOOPERATIVOU
poji‰Èovnou, a.s..

3. Dodatek smlouvy k pojistné
smlouvû
Usnesení RM ã. 55 – 16
RM schvaluje dodatek ã.1 k po-
jistné smlouvû ã. 5609028716 pro
poji‰tûní dfievûn˘ch soch se spoleã-
ností KOOPERATIVA poji‰Èovna, a.s..

4. Pokyn fieditele ‰koly k inventari-
zaci v roce 2005
Usnesení RM ã. 55 – 17
RM schvaluje pokyn fieditele ‰koly
k provedení inventarizace majetku
a závazkÛ v roce 2005 v pfiedloÏe-
ném znûní.

5. Schválení zprávy o inventarizaci
majetku Z· Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 55 – 18
RM schvaluje zprávu o provedené in-
ventarizaci majetku v Z· Krásná Lípa
za rok 2004 v pfiedloÏeném znûní.

6. Nákup nábytku od firmy ATS hol-
ding s.r.o.
Usnesení RM ã. 55 – 19
RM schvaluje kupní smlouvu ã.
5/0244 na nákup nábytku od firmy
ATS holding s.r.o. pro vybavení kan-
celáfie (pokladny). 
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7. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 55 – 20
RM vyhla‰uje zámûr obce prona-
jmout nebytové prostory o rozloze
cca 120m2 v objektu Kfiinické ná-
mûstí 11/6, Krásná Lípa. 

Usnesení RM ã. 55 – 21
RM ru‰í usnesení RM ã. 53.-12 ze
dne 17. 2. 2005 a usnesení RM ã. 52-
17 ze dne 3. 2. 2005 z dÛvodu vzá-
jemné dohody mezi Ing. Liborem
Králem a JUDr. Miroslavem Hlavniã-
kou.

Usnesení RM ã. 55 – 22
RM schvaluje Ing. Liboru Královi
ukonãení nájmu nebytov˘ch pro-
stor ã. 1 v objektu Masarykova
1094/4 dohodou k 31. 3. 2005.

Usnesení RM ã. 55 – 23
RM schvaluje pronájem nebyto-
v˘ch prostor ã. 1 v objektu Masary-
kova 1094/4 JUDr. Miroslavu Hlav-
niãkovi od 1. 4. 2005.

8. Úprava smûrového oblouku na
silnici ã. II/263
Usnesení RM ã. 55 – 24
RM se seznámila se zápisem
o odevzdání a pfievzetí díla -
Úprava smûrového oblouku na sil-
nici ã. II/263 a vyslovuje neuspoko-
jení se stavem pfiedávan˘ch do-
kladÛ a plnûním stanoven˘ch
termínÛ. RM ukládá starostovi
mûsta vyzvat firmu VHS, Teplice
k pfiedání ve‰ker˘ch dokladÛ uve-
den˘ch v pfiíloze 1 pfiedávacího
protokolu.

9. Pfiíjemné mûsto pro mladé rodiny
Usnesení RM ã. 55 – 25
RM schvaluje zapojení mûsta do
projektu Pfiíjemné mûsto pro mladé
rodiny, jako jednoho z 5 pilotních
mûst partnerem spoleãnosti
MEPCO, Praha 6 - Ïadatele o do-
taci. RM povûfiuje místostarostku
Hanu Volfovou k zastupování dané
vûci. 

10. Audit projektu „Komunitní cent-
rum âeského ·v˘carska“
Usnesení RM ã. 55 – 26
RM schvaluje Smlouvu o auditu
plnûní podmínek projektu „Akce
1 - Komunitní  centrum âeského
·v˘carska“ uzavfienou s AUDIT
OBCE s.  r.  o. dle pfiedloÏeného
návrhu.

11. Jmenování ãlena komise 
cestovního ruchu
Usnesení RM ã. 55 – 27
RM jmenuje ZbyÀka ·edivého, by-
tem Nemocniãní 1072/38, Krásná

Lípa ãlenem komise cestovního ru-
chu. RM jmenuje RÛÏenu Suchou
ãlenem SPOZ. 

12. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 55 – 28
RM schvaluje zápis vãetnû pfiíloh do
kroniky mûsta za mûsíc únor 2005
pfiedloÏen˘ kronikáfiem mûsta Iva-
nem Jaklem. 

III. INFORMACE
RM dále projednala tuto informaci:
- Noviny Unser Niederland
- statistika z evidence uchazeãÛ

o zamûstnání podle mûst a obcí
- dopis od Zdeny Kubíãkové – uspo-

fiádání 6. roãníku Hvûzdicové jízdy 
- Velikonoãní zábava v Hotelu Beseda 

- Hotel Beseda - otevfiení cukrárny
a bufetu – rychlé obãerstvení 

- dopis od Dopravního podniku Ús-
teckého kraje – dopravní obsluÏ-
nost v na‰em mûstû

- Ïádost o.p.s. âeské ·v˘carsko
o úhradu nákladÛ s vyuÏitím ob-
jektu Masarykova 4

- dopis od Dominika Jurãeka
ohlednû Infocentra NPâ·

RM dále projednala tento zápisy
z jednání komisí:
- SPOZ ze dne 7. 3. 2005
- finanãního v˘boru ze dne 7. 3.

2005
- kulturní komise ze dne 1. 3. 2005
- cestovního ruchu ze dne 28. 2.

2005


