
V základní ‰kole probûhl zápis nov˘ch prvÀáãkÛ. Ná‰ snímek zachycuje 
malou Adélku, jak spolu s paní uãitelkou Nekolovou fie‰í svÛj první ‰kolní úkol.
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V roce 1995 bylo kino témûfi pfied zavfiením. Prohnilé podlahy, kotelna v dezolátu stejnû
tak cel˘ topn˘ systém, na rozvod elektfiiny nebyla nûkolik let udûlána fiádná revize. Mnozí
doporuãovali kino zru‰it ãi pronajmout nûjakému podnikateli a nebo dÛm prodat. Udûlali
jsme prav˘ opak. 

V roce 1996 – 97 jsme pfiebudovali pfiízemní ãást hledi‰tû na víceúãelov˘ sál. Postavili jsme
novou kotelnu, nové teplovodní rozvody, ãásteãnû opravili sociálky a postupnû drobnû vy-
lep‰ovali interiér. Kino-kulturní dÛm byl velmi vyuÏíván na‰imi soubory, ke spoleãensk˘m
a zábavn˘m akcím. ProtoÏe na‰e kino je jedno z mála ‰iroko daleko, oÏivila se i náv‰tûvnost
kina. K tomu pfiispûla i ãasto Ïádaná kinokavárna. Projevila se tak opodstatnûnost exi-
stence takovéhoto zafiízení. 

Proto jsme pfiipravili rozsáhlou rekonstrukci tohoto domu. Kompletnû nové rozvody elekt-
fiiny pro nûkolik rÛzn˘ch zpÛsobÛ osvûtlení, dle mnoha poÏadavkÛ pfii vyuÏívání objektu
a nutné záloÏní a nouzové osvûtlení. V‰echna nová osvûtlovací tûlesa. Nové rozvody vody,
odpadÛ, nové malby, dlaÏby, koberce. Kompletnû nové sociální zázemí v roz‰ífiené a pfiista-
vûné ãásti. Nov˘ velk˘ bar, kuchyÀka se skladem. Zvlá‰tû vymezené zázemí pro úãinkující,
‰atna se sprchou. Zcela nové a velké podium, nové plátno a dal‰ích hromada vûcí. 

Nakonec jsme udûlali i mnoho dal‰ích vûcí, kter˘ch se pÛvodní rekonstrukce nemûla do-
tknout. 

Jde pfiedev‰ím o zmûnu obloÏení stûn sálu (dfievo, látka, koberce) a dal‰í interiérové
úpravy, které z ãástí kina-kulturního domu vytváfiejí jak˘si kousek divadla. 

Souãasnû jsme nakoupili 160 Ïidlí, 31 stolÛ, sedací soupravu, kfiesílka, lampiãky, záclony,
závûsy, kvûtiny. Atd.

V leto‰ním roce jsme získali dal‰ích 737 tis.Kã od Krajského zastupitelstva Ústeckého kraje
na kompletní opravu stfiechy, vã. v˘mûny ãásti bednûní a trámÛ, Ïlaby, svody a dokonãení
fasády v zadní ãásti objektu. Nakonec bude upraveno i okolí kina (a to i v souvislosti s do-
konãením rekonstrukce Cimráku). 

Vûfiím, Ïe se sami pfiesvûdãíte o tom, jak se nám tato vûc podafiila a Ïe si ji uchráníme
pfied nenechavci. 

Zbynûk Linhart

Rozsáhlá vnitfiní rekonstrukce
kina fini‰uje

Vedoucí T-klubu Marika Heráková má
znovu uzavfienou pracovní smlouvu,
a od 12. února se tak opût rozbíhá ãin-
nost oblíbeného zafiízení nad sídli‰tûm
v Nemocniãní ulici. Náv‰tûvníky ãeká
pfiíjemné pfiekvapení: Díky daru na-
dace Most nadûje  obãanskému sdru-
Ïení Dromedár se vybavení klubovny
rozrostlo o mutimediální poãítaã
a herní konzoli, v‰e v hodnotû 45 tisíc
korun. Ve volném ãase se tak krásnolip-
ské dûti mohou nejen bavit hrami, ale
rovnûÏ zdokonalovat se ve schopnosti
ovládat PC. NeÏ bude T-klub zabezpe-
ãen proti vykradení, slouÏí poãítaã Ïá-
kÛm v Z· v jejich volném ãase, mj.
o pfiestávkách. 

T-klub je otevfien kaÏd˘ den kromû
úter˘.

T-klub bohat‰í díky daru
od Mostu nadûje

V historick˘ch pramenech se mÛÏeme
doãíst, Ïe zdej‰í obyvatelstvo osmihodi-
nov˘ pracovní den nevynalezlo. Bylo
zfiejmû jakousi historickou nutností umût
se o sebe postarat. Bûhem svûtové hos-
podáfiské krize, která samozfiejmû na‰i
oblast zasáhla také, nikdo na pomoc ze
strany státu pfiíli‰ neãekal (ostatnû by se
zfiejmû ani nedoãkal), a tak se místní
lidé vydávali za prací i velmi daleko,
aby tûÏké období pfieãkali.

PozÛstatky toho, jak rozvinut˘ tento
kraj byl, mÛÏeme vidût dodnes, byÈ
ãasto jen v neudrÏovan˘ch prÛmyslo-
v˘ch objektech, rozvalinách nebo na
dobov˘ch fotografiích. Region nebyl
rozvinut˘ jen po prÛmyslové nebo ze-
mûdûlské stránce, od poloviny 19. sto-
letí se zde rychle rozvíjel také turismus -
a to takov˘m tempem, jaké by v sou-
ãasné dobû obdrÏelo mírnû poangliã-
tûné pojmenování „turistick˘ boom.”

Témûfi neuvûfiitelnû tak zní napfiíklad
informace, Ïe v tehdy desetitisícové
Krásné Lípû fungovalo nûkolik desítek
hospÛdek a restaurací, nûkteré z nich
tfieba jen jako „sezónní podniky na pfii-
lep‰enou.”

Je vÛbec moÏné tuto turistickou tra-
dici znovu oÏivit? âlenové novû zalo-
Ïené Komise pro cestovní ruch vûfií, Ïe
ano. Nic není ze dne na den, ale pfiíleÏi-
tostí je stále dostatek. 

I kdyÏ turismus moÏná nikdy nebude
na‰ím hlavním zdrojem obÏivy, zcela ji-
stû se mÛÏe stát velmi zajímav˘m zdro-
jem pfiíjmÛ. ZáleÏí jen na kaÏdém z nás,
zda budeme umût tohoto zdroje vyuÏí-
vat.

Tomá‰ Salov
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Krásnou Lípu znají i ve Velké Británii
Neformálnû pracovní bylo setkání zástupce britského Ministerstva zahraniãí a hlavní

kontaktní osoby pro styk s britsk˘m velvyslanectvím v Praze Alistaira Vospera se zástupci
mûsta Krásná Lípa. Spolu s Alistairem Vosperem do Krásné Lípy pfiijela i vedoucí tiskového
oddûlení britské ambasády Eleanor Petch a druh˘ tajemník ambasády Alan Caughey. 

První zastávka britské delegace byla na krásnolipské radnici, kde je pfiivítala místosta-
rostka Hana Volfová, koordinátor Místní agendy 21 (MA 21) Tomá‰ Salov a asistentka se-
nátora Anna Korbelová. Britská delegace se zde mimo jiné seznámila i s aktivitami, které
má na Dûãínsku britské Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj v rámci Místní agendy 21.
Právû toto ministerstvo v rámci mikroprojektÛ zamûfien˘ch na práci s vefiejností poskytlo fi-
nanãní prostfiedky na vybudování hfii‰tû na místním sídli‰ti. „V rámci akce Dotvofi si sídli‰tû
jsme na krásnolipském sídli‰ti vybudovali hfii‰tû, na které jsme získali finanãní prostfiedky
v maximální moÏné v˘‰ce ãtyfiiceti tisíc právû z Pilotního projektu MA 21 na Dûãínsku,
které toto ministerstvo financovalo” fiekla Hana Volfová. Z Mûstského úfiadu se britská de-
legace pfiesunula na Správu Národního parku âeské ·v˘carsko.

(sp)

Rekonstrukce Mûstského parku
v roce 2003

V prÛbûhu následujících mûsícÛ budou pokraãovat pfiípravné práce v rámci 
rekonstrukce Mûstského parku.Pracovníci Technick˘ch sluÏeb vyuÏijí vegetaãního
klidu a budou provádût hlavnû práce spojené s odstraÀováním nevhodn˘ch a ná-
letov˘ch dfievin, odstraÀováním pafiezÛ a ãi‰tûním ploch tak, aby bylo moÏné na-
vázat dal‰ími rekonstrukãními pracemi, tj. pfiedev‰ím sázením,úpravou cest apod.

Odstranûny musí b˘t ãasto bohuÏel i vzrostlé stromy v dobrém zdravotním stavu,
které v‰ak nevyhovují zam˘‰lené sadovnické kompozici.Je tfieba mít na pamûti, Ïe
z dÛvodÛ zanedbané údrÏby v minul˘ch desetiletích z pÛvodních náletov˘ch dfie-
vin narostli dospûlí jedinci.

Ve‰keré práce probíhají dle projektu Ing. Karla Hiekeho, kácení dfievin je povo-
leno SCHKO LuÏické Hory.Vzniklá dfievní hmota bude pouÏita na v˘robu fieziva pro
potfieby mûsta, ãást bude odprodána jako palivo.

S pfiipravovanou rekonstrukcí Mûstského parku souvisí i ãinnost v rámci dal‰í inves-
tiãní akce mûsta. Firma VOKAâ  Rumburk v rámci revitalizace rybníka Cimrák vy-
váÏí v prÛbûhu zimních mûsícÛ rybniãní bahno.Celkové mnoÏství bude znaãné,
cca. 6000 m3. Jedná se v podstatû o splaveninu orné pÛdy z pozemkÛ pfiilehl˘ch
k vodoteãi rybníka. Ukládáno je v blízkosti Mûstského parku, pro zlep‰ení chemic-
k˘ch a fyzikálních vlastností je pros˘páno mlet˘m vápencem, a po krátkém zkom-
postování zde bude pouÏito pro terénní úpravy.

Jan Koláfi

Prioritou je dokonãení  jiÏ
zapoãat˘ch projektÛ 

inzerce

Náv‰tûvu z Velké Británie pfiivítala na‰e místostarostka Hana Volfová v reprezentativních
prostorách obfiadní sínû mûsta. Na fotografii zleva Eleonor Petch a Alan Caughey, druzí 
tajemníci britské ambasády, Alistair Vosper, hlavní kontaktní pracovník britského ministerstva
zahraniãních vûcí pro styk s ambasádou v Praze a tlumoãnice, která bravurnû zvládala
ãasto nároãná odborná témata. (ts) Foto: ·árka Pe‰ková

Podle rozpoãtového provizoria, které
bylo pfiijato v listopadu loÀského roku za-
tím hospodafií na‰e mûsto. JiÏ nyní je v‰ak
pfiipraven rozpoãet pro leto‰ní rok, kter˘
bude tfiináctého února schvalovat zastu-
pitelstvo mûsta. 

Investiãní rozpoãet mûsta Krásná Lípa
se v leto‰ním roce pfiedpokládá zhruba
kolem ‰edesáti milionÛ korun. Krásná Lípa
svÛj rozpoãet jiÏ devût let pfiísnû rozdûluje
na provozní ãást, tedy pfiíjmy standardní,
kaÏdoroãnû se opakující. Na tuto ãást se
pak snaÏí postavit ãást v˘dajovou, a to
tak aby v˘daje provozního rozpoãtu ne-
byly vy‰‰í neÏ je provozní pfiíjem. „Rozdíl
bychom pak museli dokr˘vat z prodeje
majetku mûsta, coÏ je samozfiejmû dlou-
hodobû ‰patnû,” tvrdí krásnolipsk˘ sta-
rosta Zbynûk Linhart s tím, Ïe jen díky
tomu má mûsto na‰etfiené peníze. Jeho
slova potvrzuje i pfiebytek roku 2002 ve
v˘‰i zhruba ‰estnácti a pÛl miliónÛ korun.
„Tím nám vznikají dostateãné zdroje na
dal‰í budoucí investiãní akce, které jsou
relativnû na velikost na‰eho mûsta vy-
soké,” dodává starosta, jehoÏ snahou je
mûstské peníze je‰tû podpofiit získáním
dotací, tak aby nezatûÏoval rozpoãet
mûsta úvûry. „I pro leto‰ní rok navrhu-
jeme do rozpoãtu pomûrnû velkou re-
zervu na budoucí investice, v tomto pfií-
padû navrhujeme pfies dva miliony
korun,” fiíká Zbynûk Linhart, kter˘ chce pfii
schvalování rozpoãtu dvoumilionovou re-
zervu uchránit. 

I nadále zÛstává prioritou mûsta jiÏ za-
poãatá v˘stavba kanalizace a ãistiãky
odpadních vod, rekonstrukce kina, re-
konstrukce rybníka Cimrák. Dále poãítají
s investicemi do generální opravy stfiechy
kina a dokonãení opravy fasády. Rádi by
v leto‰ním roce pokraãovali v investicích
do zelenû ve mûstû. Mûsto ve svém roz-
poãtu nezapomíná ani na malé stavby,
jako je osazení nov˘ch laviãek ãi uvíta-
cích cedulí. „Dal‰í priority jsou jiÏ jen na
zastupitelstvu a na tom, co schválí,” uza-
vfiel krásnolipsk˘ starosta.(sp)
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ZKRÁTKA
V Krásné Lípû zaãala od 28. ledna

pracovat dal‰í komise. Komise pro roz-
voj cestovního ruchu bude pracovat
na tom, aby se turistick˘ ruch v Krásné
Lípû a okolí rozvíjel tak, aby se krásno-
lipsko stalo ikdyÏ atraktivním a obecnû
znám˘m turistick˘m cílem.

V posledním lednovém t˘dnu nav‰tí-
vili Krásnou Lípa pp. Metzke a Schön-
bach z cyklistického spolku ze Seif-
hennersdorfu. Na schÛzce se starostou
mûsta nûmeãtí cyklisté pfiedstavili
akce plánované pro tento rok. Pfii
jedné z plánovan˘ch akcí bude
v Krásné Lípû zfiízena obãerstvovací
stanice, úzká spolupráce probíhá jiÏ
tradiãnû pfii organizaci známého zá-
vodu Tour de Feminin.

V sobotu 25. ledna se na Terénní zá-
kladnû BUK na Kamenné Horce usku-
teãnilo pod vedením J. Eichlera ‰ko-
lení na téma Grantové programy pro
men‰í neziskové organizace. ·kolení se
zúãastnilo témûfi 40 zájemcÛ, pfiede-
v‰ím ze ·luknovského v˘bûÏku, ale
také napfi. ze základní ‰koly v Markvar-
ticích.

Podle dohody s Mûstsk˘m úfiadem
Dûãín bude v souladu s Vefiejnoprávní
smlouvou, uzavfienou obcemi s roz‰í-
fienou pÛsobností mezi Mûstem Dûãín
a Mûstem Rumburk v˘kon na úseku
dopravnû správní agendy - vãetnû
evidence fiidiãÛ a vozidel - zaji‰Èován
pracovníky MûÚ Dûãín na pracovi‰ti
MûÚ Rumburk, odbor dopravy, Tfi. 9.
kvûtna (nová budova) z technick˘ch
dÛvodÛ poãínaje dnem 4. února 2003
od 8.00 hodin do 15.00 hodin a dále
pravidelnû kaÏdé úter˘. Hromadná
podání budou vyfiizována pouze na
pracovi‰ti MûÚ Dûãín.

Krásnolipská základní ‰kola má od ledna leto‰ního roku novou fieditelku. Jako jedin˘
právní subjekt sdruÏuje obû krásnolipské matefiské ‰koly a základní ‰kolu se ‰kolní jídel-
nou a druÏinou. Pro souãasnou fieditelku RNDr. Ivanu Preyovou znamenalo její jmeno-
vání do funkce zmûnu zamûstnání doslova ze dne na den.

- Jaké to bylo skoãit z funkce tajemnice, kdy konãíte 31.12. a nastoupit do funkce
fieditelky k 1.1?

UÏ poãátkem loÀského roku jsem se rozhodovala, Ïe z funkce tajemnice odejdu, ne-
boÈ jsem pfiestávala mít nápady, které by vedly ke zlep‰ení mé práce. Vzhledem
k tomu, Ïe mám vzdûlání pedagogického smûru, mé rozhodnutí bylo vrátit se zpût do
‰koly. V krásnolipské ‰kole pro mû v‰ak místo nebylo, proto jsem vydrÏela na úfiadû aÏ
do konce volebního období s tím, Ïe s nov˘m rokem zmûním zamûstnání. A v‰echno
se to nakonec se‰lo tak, Ïe spadl zákon o právní subjektivitû ‰kol. Proto jsem si fiekla, Ïe
kdyÏ nemohu na zdej‰í ‰kole uãit, pokusím se na ní dûlat fieditelku. A nyní zde kromû
fieditelování i uãím, a to matematiku a rodinnou v˘chovu. 

- Co pro ‰kolu znamená, Ïe se stala samostatn˘m právním subjektem?
Právní subjektivita ‰koly je pojem, kter˘ stra‰í nebo stra‰il nejen uãitele, ale ve své

podstatû v‰echny okolo. Pfiitom neznamená nic jiného, neÏ Ïe se ze ‰koly stala práv-
nická osoba, samostatná úãetní jednotka. BohuÏel to obná‰í i to, Ïe aÈ je ‰kola velká
ãi malá, musí mít svého úãetního a ekonoma a kromû toho, Ïe se musí zab˘vat v˘-
chovnû vzdûlávacím procesem, musí se starat o svûfien˘ majetek, samostatnû hospo-
dafiit s penûzi. Tedy Ïe se musí zab˘vat i tím, co za ní dosud dûlal okresní úfiad
a mûsto. 

- Dotkne se tato zmûna nûjak˘m zpÛsobem ÏákÛ, rodiãÛ a uãitelÛ?
RodiãÛ, uãitelÛ ani ÏákÛ se zmûny nesmí vÛbec dotknout. Samostatnost ‰koly by se

mûla spí‰e promítnout v jejich prospûch. Bûh ‰koly by mûl b˘t zachován pfiinejmen‰ím
na stejné úrovni jako dosud. Právní subjektivita je jen práce pro fieditele, uãitelé, Ïáci
ani rodiãe by nemûli vÛbec poznat, Ïe nastala zmûna. V˘hoda je i to, Ïe ‰kola pfie‰la
na právní subjektivitu v polovinû ‰kolního roku, kdy chod ‰koly je sv˘m zpÛsobem roz-
bûhnut˘. Má pfiedstava je dát ‰kolu do pofiádku z hlediska v‰ech smûrnic, vnitfiních
pfiedpisÛ a zaji‰tûní smluvních vztahÛ do 30. ãervna, abychom se mohli s nov˘m ‰kol-
ním rokem vûnovat profilaci ‰koly a obou ‰kolek.

- Jaká je budoucnost krásnolipské ‰koly v pfiedstavách nové fieditelky?
ZvaÏujeme dvû vûci. Je zde správa národního parku, proto bychom chtûli tuto ‰kolu

zamûfiit pfiírodovûdnû a ekologicky. A rovnûÏ bychom chtûli vyuÏít i toho, Ïe jsme ne-
daleko hranic. Proto zvaÏujeme, zda se zamûfiit i na v˘uku jazykÛ. V kaÏdém pfiípadû
bychom chtûli vyuÏít toho, jaké má ‰kola postavení s tím, aby ‰kola nebyla do bu-
doucna jen jedna z mnoha ‰kol, ale aby to byla ‰kola, která dá vzdûlání i urãit˘m
smûrem. A co se t˘ãe budov ‰koly, spoleãnû s mûstem chceme pfiipravit rekonstrukci
alespoÀ nûkter˘ch jejích ãástí.

- Je tedy právní subjektivita pro ‰kolu její v˘hodou?
V˘hoda je to pfiedev‰ím u velk˘ch ‰kol ve velk˘ch mûstech a to v tom pfiípadû, Ïe

má tûlocviãnu, bazén a mÛÏe to nûjak˘m zpÛsobem zhodnocovat. Na‰e ‰kola se na
v˘dûleãnou ãinnost  nemÛÏe zamûfiit, prvotní pro nás i nadále zÛstane v˘chovnû
vzdûlávací proces. Jsou v‰ak místa, kde mÛÏeme finanãní prostfiedky i u‰etfiit. Kon-
krétnû na‰e ‰kola sníÏila poãet odpadov˘ch nádob. Za takto u‰etfiené peníze jsme si
mohli dovolit koupit uãitelÛm na v˘uku nov˘ magnetofon. 

- Co chcete ve ‰kole udûlat jako první?
Jako první chci ve ‰kole vytvofiit takové zázemí pro uãitele, aby ze ‰koly neutíkali

a vidûli, Ïe ekonomické chování bude jen ve prospûch ‰koly. A kdyby se v budoucnu
podafiilo zlep‰it hospodáfisk˘ v˘sledek ‰koly, mÛÏe to znamenat i vy‰‰í finanãní ohod-
nocení tûch uãitelÛ, ktefií se na tom budou podílet. Pokud budou spokojeni uãitelé
budou spokojeni i Ïáci a jejich rodiãe.

(sp)

Krásnolipská ‰kola nechce b˘t
jen obyãejnou ‰kolou

KAM ZA KULTUROU?
datum ãas akce místo

8. února 2003 17.00 Slavnostní veãer pro seniory Kulturní dÛm
8. února 2003 20.00 Ples hotelu JEF JEF Doubice

15. února 2003 16.00 Posezení se ·tûpánem Rakem Tol‰tejn
15. února 2003 20.00 Country ples Kulturní dÛm
22. února 2003 20.00 Mûstsk˘ ples Kulturní dÛm
28. února 2003 20.00 Ples správy NP âeské ·v˘carsko Rumburk, Dymník

Mûsto Krásná Lípa
a Sbor pro obãanské 
záleÏitosti

pofiádájí

v sobotu 8. února 2003 od 17.oo hod
v Kulturním domû v Krásné Lípû

SPOLEâENSK¯
VEâER

KE DNI ÚCTY KE STÁ¤Í

- o pfiíjemnou atmosféru se postará 
sv˘m vystoupením DFS K¤INIâÁNEK 
- k tanci a poslechu zahraje 
taneãní hudba pana TOMÁNKA

PPPPoooozzzzvvvváááánnnnkkkkaaaa
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·kolní rok dospûl ke konci prvního pololetí, Ïáci a uãitelé rekapitulovali a hod-
notili snahu a úspûchy ãi neúspûchy. Ne vÏdy se v‰e povedlo tak, jak bychom
si pfiáli, ale nic není ztraceno, ‰kolní rok jde dál a do ãervna dost ãasu na vy-
lep‰ování. Nûktefií mohou b˘t v‰ak právem hrdi na v˘sledky svého pûtimûsíã-
ního snaÏení. A kdo  a za co si zaslouÏí pochvalu?
Spec. tfiída: Jitka Nováková – za samé jedniãky
1.A: Hana Dastychová, Radka Hlaváãková, Nikola Jadrníãková, Filip Koláfi, 

Aneta Krejãí, Veronika Mühlbauerová, Krist˘na Plotová, Luká‰ Rigo, Kornel 
·arközi, Miloslava ·imánková, Michaela Lesová – za samé jedniãky
Jakub Ferenc – za v˘razné zlep‰ení prospûchu

1.B: Matûj Brabník, Krist˘na Kuãová, Tomá‰ Langer, Michaela Le‰ková, Anna 
Mirková, Ondfiej Mráz, Milan Pe‰ír, Veronika Podhorská, Pavlína 
PotuÏníková, Martin ·imon, Îaneta Vítková – za samé jedniãky
Petr Huãko, Krist˘na Valentová – za zlep‰ení prospûchu

2.A: Andrea Do‰ková, Hana ChÀapková, Matûj Rücker, Luká‰ Lang, Katefiina 
Bojãevová, Monika Dolej‰í, Jan Ruszó – za samé jedniãky

2.B: Eli‰ka Svobodová, Michal Richter – za samé jedniãky
Veronika Velichová – za vzorné chování, aktivitu, pomoc

3.A: Sylwia Kongkham, Barbora Melicharová, Luká‰ Pakandl, Monika
Vete‰níková – za samé jedniãky

3.B: Denisa Dudková, Jana Malypetrová, Veronika Hlinková, Pavel ·ulc – za 
samé jedniãky
Jaroslava Huãková, Karolína Zajícová, NadûÏda Surmajová – za zlep‰ení
prospûchu, aktivitu, ochotu
·árka ·eborová, Barbora Dlapalová – za aktivitu, ochotu

4.A: Michael Sieber, Dorian Král, Filip Matûjka, Petr KoÏnar, ·tûpán HofieÀovsk˘,
Petra Hodboìová – za samé jedniãky, pomoc tfi. uãitelce
Dana ·imonová – za vzorné chování

4.B: Jifií DoleÏal, Michaela Hryzáková, Jan Stejskal, Anna Málková, Katefiina
Klabanová – za samé jedniãky
Zdenûk Proke‰ – za zlep‰ení prospûchu

5.A: Sabrina Batovcová, Michal âern˘, Ondfiej Krausz, Michaela Petrová – za 
samé jedniãky
Martina Rösslerová – za vzornou pfiípravu, aktivitu pfii vyuãování, za snaÏi
vost

5.B: Daniela Goldbergová, Luká‰ Kluge, Barbora Preyová – za samé jedniãky
Simona Lo‰Èáková, Katefiina Malypetrová – za ochotu a pomoc uãiteli
Ladislav Kiss – za vzornou pomoc pfii úklidu tfiídy

6.A: Jindfiich ·vec, Radek ·trba – za prospûch s vyznamenáním
6.B: David Salov – za samé jedniãky

Pavel Kasal, Gabriela Vete‰níková, Luká‰ Kos – za prospûch s vyznamená-
ním

7.A: Petra FraÀková, Oldfiich Benych, Lucie Grabková, Luká‰ Langer, Luká‰ 
Michlík, Linh Thuy Nguyen – za prospûch s vyznamenáním
Ondfiej Antálek – za zlep‰ení prospûchu

7.B: Katefiina Kolarová – za prospûch s vyznamenáním
8.A: Klára Neumannová – za prospûch s vyznamenáním 
8.B: Veronika Hodboìová, Lenka Chroustová, Martin Rajãan, Hana Vrabcová 

– za prospûch s vyznamenáním
Hana Vrabcová, Martina Racková – za práci pro tfiídu

9.A: Jindfiich Krausz, Jan Baran – za prospûch s vyznamenáním
Alexandra Schubertová – za reprezentaci ‰koly a 1.místo v okresním kole 
olympiády v nûmeckém jazyce
Petr Koutník, Markéta Lamaãová – za reprezentaci ‰koly v odbíjené

9.B: Lucie Doudová, Michaela ChÀapková, Tomá‰ Macke, Jakub Rattay, 
Michaela Vybíralová – za prospûch s vyznamenáním

(hh)

Základní ‰kola chválí

Město Krásná Lípa 
vás zve na 

Den otevřených dveří
do nově zrekonstruovaného
kina, který se bude konat 

27. února 2003 
od 9.00 do 17.00 hodin. 

V 16.00 bude provoz nově
zrekonstruovaného kultru-
ního centra oficiálně zahá-

jen 
kulturním vystoupením dětí 

krásnolipské základní 
školy. 

Po roãním jednání se podafiilo zápasnic-
k˘m oddílÛm Sokola Varnsdorf a Novia
Krásná Lípa územnû spadnout pod libe-
reck˘ kraj. V sobotu 25.ledna se tudíÏ na‰i
zápasníci, star‰í Ïáci, kadeti a juniofii mûli
moÏnost se zúãastnit historicky prvního mist-
rovství tohoto kraje v zápase fieckofiímském
a volném stylu.

·koda, Ïe se tohoto mistrovství zúãastnili
z Krásné Lípy pouze tfii závodníci: Michal Pe-
likán, Jan Baran a Láìa Harapát. Ostatní si
nevûfiili nebo se báli ?

Jan Baran - startoval ve dvou vûkov˘ch
kategoriích - star‰ích Ïácích a kadetech,
navíc v obou stylech. V kategorii star‰ích
ÏákÛ do 53 kg obsadil v fieckofiímském zá-
pase 3. místo, ve volném stylu se umístil na
místû ãtvrtém. V kategorii kadetÛ do 55 kg
vybojoval v obou stylech první místo.

Michal Pelikán - startoval v kadetech, juni-
orech a taktéÏ v obou stylech. V kadetech
obsadil v obou stylech tfietí medailovou po-
zici, v juniorech dosáhl na 1. místo, rovnûÏ
v obou stylech.

Ladislav Harapát - startoval pouze (vzhle-
dem k datu narození jinak startovat ne-
mohl) v kategorii kadetÛ a navíc to pro
nûho bylo první klání na Ïínûnce. Pfiesto, Ïe
jel - jak se fiíká - na zku‰enou, zabojoval
a navíc nezklamal. V kadetech do 69 kg
vybojoval ãtvrté a páté místo.

Jan Durec, trenér

T¤I MU·KET¯¤I -
ZÁPASNÍCI

VIK¯¤, KRÁSNOLIPSK¯ PÒLMùSÍâNÍK, vydává mûsto Krásná Lípa, IâO: 00261459, ‰éfredaktor Tomá‰ Salov. Adresa redakce: Mûst-
sk˘ úfiad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412/383 201. Pfiíspûvky a inzerci pfiijímá MûÚ Krásná Lípa. Sazba: Ondfiej HofieÀovsk˘, 
tisk: Tisk Krásná  Lípa s. r. o. Registrováno OÚ Dûãín, ã. reg. OÚ 16/92.
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USNESENÍ
z 6. zasedání Rady mûsta v 

Krásné Lípû konaného dne 28.1.
2002.

I. HLAVNÍ PROGRAM
1. 2. zasedání Zastupitelstva mûsta Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 06 - 01 
RM bere na vûdomí konání 2. zasedání ZM dne 13.2.2003
od 17:00 hodin v Kulturním domû v Krásné Lípû.
Hlavní body:
a) Rozpoãet mûsta na rok 2003
b) Programové prohlá‰ení RM
c) Plán práce ZM na rok 2003

2. Rozpoãet mûsta na rok 2003
Usnesení RM ã. 06 - 02
RM schvaluje návrh rozpoãtu na rok 2003 v provozní i in-
vestiãní ãásti. 

3. Programové prohlá‰ení Rady mûsta Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 06 - 03 
RM schvaluje Programové prohlá‰ení Rady mûsta Krásná
Lípa na roky 2003 - 2006.  

4. Plán práce Zastupitelstva mûsta na rok 2003
Usnesení RM ã. 06 - 04 
RM schvaluje návrh plánu práce Zastupitelstva mûsta
Krásná Lípa na rok 2003. 

5. Zmûna jednacího fiádu ZM
Usnesení RM ã. 06 - 05 
RM projednala zmûny Jednacího fiádu Zastupitelstva
mûsta Krásná Lípa a doporuãuje ZM jeho schválení.

II. DO·LÁ PO·TA
1. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 06 - 06 
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout pozemky:
p.p.ã. 1931/2 (ãást) 200 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 2383/7 612 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 2383/9 122 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 2349/4 1097 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 2350 782 m2 k.ú. Krásná Lípa

Usnesení RM ã. 06 - 07 
RM bere na vûdomí ukonãení smluv na pronájem po-
zemku k 31.12.2002:
ãíslo smlouvy nájemce
98/23/70/002 Brávek Karel, Krásná Lípa, Kyjov 50
98/23/70/031 Davidová Dagmar, Krásná Lípa, Masary-

kova 9
98/23/70/014 Hlaváãek Václav, Krásná Lípa, Havlíãkova

21
99/23/17-038 Hofman Jaroslav, Krásná Lípa, Bendlova

467
98/23/70/018 Hrbek Rudolf, Krásná Lípa, Bezruãova 15
98/23/70/073 Hrobníková Ivana, Krásná Lípa, Pletafiská 

22
98/23/70/033 Pakandl Josef, Krásná Lípa, Malátova 5

Usnesení RM ã. 06 - 08 
RM schvaluje dodatek ke smlouvû ã. 98/23/70/034, ná-
jemce Ladislav Mal˘, bytem krásná Lípa, Rumburská 5 na
pronájem ãásti p.p.ã. 1168/1, k.ú. Krásná Lípa, kter˘m se
prodluÏuje doba pronájmu na dal‰ích 5 let a kter˘m se
mûní v˘mûra pronajímaného pozemku na 125 m2.

Usnesení RM ã. 06 - 09 
RM schvaluje dodatek ke smlouvû ã. 98/23/70/043 na pro-
nájem p.p.ã. 443/2, k.ú. Krásná Lípa, kter˘m ve‰kerá práva
a povinnosti ze smlouvy vypl˘vající pfiecházejí na Jaro-
slava Rojera ml., bytem Krásná Lípa, Pletafiská 19 a prodlu-
Ïuje se doba nájmu do 31.12.2007.

Usnesení RM ã. 06 - 10 
RM schvaluje dodatky nájemních smluv, kter˘mi se prodlu-
Ïuje nájemní doba pozemkÛ. Dodatek bude vyhotoven
na dobu urãitou 5 let k tûmto nájemním smlouvám :
ãíslo smlouvy nájemce

99/23/17-034 Auerswald Miroslav, Krásná Lípa, Dukelská 
700

98/23/70/078 Beránková Darina, Krásná Lípa, Máneso-
va293

98/23/70/007 Du‰ánková Vûra, Krásná Lípa, Tatranská 6
97/23/70/080 Eichlerová Zdenka, Krásná Lípa, Kyjovská 

1061
98/23/70/009 Goldberg Kurt, Krásná Lípa, Havlíãkova 21
98/23/70/012 Hanfová Jaroslava, Praha 7, U studánky 1
98/23/70/015 Homolka Josef, Krásná Lípa, Rooseweltova 

13

98/23/70/016 HospÛdka Stanislav, Krásná Lípa, Havlíãkova
21

98/23/70/019 Hroníková Helena, Krásná Lípa, PraÏská 12
98/23/70/020 Hryzák Lubomír, Krásná Lípa, nemocniãní 30
98/23/70/011 Hájek Bohuslav, Krásná Lípa, Havlíãkova 21
98/23/70/022 Nûmeãková Hana, krásná Lípa, Frindova 4
98/23/70/064 Ing. Kohout Milo‰, krásná Lípa, Smetanova 2
98/23/70/026 Kolková Antonie, Krásná Lípa, Masarykova 9
98/23/70/028 Kuãerová Drahomíra, Krásná Lípa, Smetano-

va 2
98/23/70/034 Mal˘ Ladislav, Krásná Lípa, Rumburská 5
99/23/17-033 Mazaã Petr, Turnov, Chutnovka 56
98/23/70/048 Merhaut Antonín, Krásná Lípa, Rumburská 5
97/23/70/103 My‰ka Ladislav, Praha 3 - ÎiÏkov, Nad Ohra

dou 2637
98/23/70/030 Nekola jaroslav, Krásná Lípa, Kyjovská 84
98/23/70/032 Novák Jindfiich, Krásná Lípa, Vanãurova 1
97/23/70/089 Oliva Jifií, Krásná Lípa, Kamenná Horka 54
98/23/70/037 Pi‰tora Josef, Krásná Lípa, Rumburská 5
98/23/70/049 Struhalík Ludovít, Krásná Lípa, Varnsdorfská 2
98/23/70/050 Mgr. Sudek Milan, Krásná Lípa, Zahradní 8
98/23/70/053 Tomková Eva, Krásná Lípa, Kyjovská 26
98/23/70/052 Tománek Oldfiich, Krásná Lípa, Frindova 4
98/23/70/054 Tvrdíková Olga, Krásná Lípa, Frindova 4
98/23/70/059 Veselka Jifií, Krásná Lípa, PraÏská 13
98/23/70/060 Vrabec Josef, Krásná Lípa, Rumburská 5
98/23/70/051 ·afránek Jaroslav, Krásná Lípa, Studánecká 

16
97/23/70/018 ·tûrba Jifií, Krásná Lípa, Rumburská 8
97/23/70/099 Benátsk˘ Jan, ¤eÏ u Prahy 126

Usnesení RM ã. 06 - 11 
RM schvaluje dodatky nájemních smluv za podmínky uhra-
zení dluhu vÛãi mûstu pfiípadnû po splnûní dal‰ích povin-
ností (prohlá‰ení poplatníka k poplatku za komunální od-
pad) do 31.3. 2003.
ãíslo smlouvy nájemce

98/23/70/003 Bure‰ová BoÏena, Krásná Lípa, Nemocniã-
ní 1089

98/23/70/004 Danita Václav, Krásná Lípa, Varnsdorfská 4

98/23/70/008 Exner Josef, Krásná Lípa, Mánesova 6

97/23/70/085 MUDr. Grubauerová Vladimíra, Praha 10, 
Pod ·tûpem 21

97/26/70/082 Guzy Vladimír, Krásná Lípa, Vlãí Hora 143

98/23/70/065 Jelínková Irena, krásná Lípa, Varnsdorfská 
59

98/23/70/075 Kolafiíková RÛÏena, Krásná Lípa, Na náspu 
169

98/23/70/023 Krzáková Gabriela, Rumburk, Vrchlického
18/13

98/23/70/027 Kuruc ·tefan Krásná Lípa, PraÏská 10
98/23/70/071 Malina Josef, Krásná Lípa, Kyjovská 396

2000/23/70/050 Mácová BoÏena, Dûãín, Zámecká 1067

98/23/70/039 Povolná Vûra, Krásná Lípa, Nemocniãní 
1089

97/23/70/100 Preisová Romana, Praha 9 - StfiíÏkov, Rum-
burská 18

98/23/70/029 Skfiivan Antonín, Ne‰tûmice, Îelezná 163

98/23/70/005 Zdafiilová Jitka, Krásná Lípa, Bendlova 9

97/23/70/086 ëurãová RÛÏena, Krásná Lípa, Studáne-
cká 21

Dodatky budou prodluÏovat dobu nájmu o 5 let.

Usnesení RM ã. 06 - 12 
RM neschvaluje prodlouÏení smlouvy na pronájem po-
zemkÛ ã. 97/23/70-001, nájemce Bela Huãko, Krásná Lípa,
Sokolská 3 do doby vyrovnání pohledávek vÛãi Mûstu
Krásná Lípa a uvedení pozemkÛ do fiádného stavu.

2. Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 06 - 13 
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
p.p.ã. 1922/1 883 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 1992/1 84521 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 395/2 783 m2 k.ú. Krásná Lípa
st.p.ã. 687 203 m2 k.ú. Krásná Lípa
st.p.ã. 688/2 332 m2 k.ú. Krásná Lípa

Usnesení RM ã. 06 - 14 
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 629 o v˘-
mûfie 665 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení za-
hrady paní Alenû Krauszové, bytem Krásná Lípa, Frin-
dova 654/37 z dÛvodu zachování pozemku pro
potfieby mûsta.

Usnesení RM ã. 06 - 15
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej st.p.ã. 192/2 o v˘-
mûfie 31 m2, k.ú. Vlãí Hora manÏ. Fritscheov˘m, bytem
Krásná Lípa, SnûÏná 42 do doby vyfie‰ení vlastnictví
p.p.ã. 1162/1, k.ú. Vlãí Hora.

3. Byty
Usnesení RM ã. 06 - 16 
RM ru‰í své usnesení ze dne 19.12.2002 na pronájem bytu
ã. 22, Nemocniãní 1062/26, Krásná Lípa pro nezájem Ïada-
tele. 

Usnesení RM ã. 06 - 17 
RM ru‰í své usnesení ze dne 19.12.2002 o vyhlá‰ení proná-
jmu bytu ã. 2 Studánecká 564/16, Krásná Lípa.

Usnesení RM ã. 06 - 18
RM schvaluje pronájem bytu ã. 22 Nemocniãní 1062/26,
Krásná Lípa v pofiadí :
1) Vratislav Ledvinka, bytem Nemocniãní 1137/6, Krásná
Lípa formou v˘mûny za byt ã. 45 v Nemocniãní 1137/6,
nájemník uhradí nájemné za 6 mûsícÛ ve v˘‰i 6 444,- Kã
2) NadûÏda Poláková, Studánecká 23, Krásná Lípa
Ve‰keré opravy a úpravy si nájemník provede na vlastní
náklady. Nájemník uhradí pfied podpisem smlouvy kauci
ve v˘‰i 5 000,- Kã.

Usnesení RM ã. 06 - 19
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt ã. 45, Nemoc-
niãní 1137/6, Krásná Lípa o
velikosti 1 + 1, I. kategorie, kauce ve v˘‰i 5 000 Kã. Byt se
pronajímá v bûÏném reÏimu. Nájemník si pfiípadné opravy
a úpravy provede na vlastní náklady.

Usnesení RM ã. 06 - 20
RM schvaluje pronájem bytu ã. 1 Mánesova 983/10,
Krásná Lípa v pofiadí :
1) Franti‰ek Nûmec, bytem PraÏská 47, Krásná Lípa
2) Jana Vrbová, bytem Kyjovská 9, Krásná Lípa.
Ve‰keré opravy a úpravy si nájemník provede na vlastní
náklady. Nájemník uhradí pfied podpisem smlouvy dluh na
nájemném ve v˘‰i 6 192,- Kã a kauci ve v˘‰i 4 000,- Kã.

Usnesení RM ã. 06 - 21
RM schvaluje dodatek ã.1 k nájemní smlouvû
ã.2002/25/11-004 uzavfiené s paní Antonii Mirkovou, bytem
Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa na dobu urãitou a to
do 31.3.2003.

4. Nemovitosti
Usnesení RM ã. 06 - 22
RM nedoporuãuje ZM prodej nemovitosti Krásn˘ Buk 30 za
podmínek navrÏen˘ch paní Mi‰kovskou Helenou, bytem
Nûmãice 121, Kolín.

5. Pfievod silnice ã. III/2655 do majetku mûsta 
Usnesení RM ã. 06 - 23
RM doporuãuje ZM schválit pfievod silnice ã. III/2655
(SnûÏná) do majetku 
mûsta Krásná Lípa za pfiedpokladu splnûní následujících
podmínek:
- Správa a údrÏba silnic Ústeckého kraje zajistí provedení
nového povrchu této komunikace
- vypofiádání majetko - právních vztahÛ - ulice Nemoc-
niãní, Wolkerova, jednosmûrné 
ulice - Kyjovská x Stradalova

III. RÒZNÉ
1. Byty
Usnesení RM ã. 06 – 24
RM schvaluje dodatek ã.1 k nájemní smlouvû ã. 98/25/18-
188 uzavfiené s paní Lenkou Vodovou, bytem Kfiinické ná-
mûstí 6/11, Krásná Lípa.

Usnesení RM ã. 06 – 25
RM schvaluje pfiedání vymáhání dluÏného nájemného za
byt ã.1, Kyjovská 625/53, Krásná Lípa, nájemník paní Hara-
pátová Jifiina právnímu zástupci mûsta. Dluh na nájem-
ném 
k 31.10. 2002 ãiní 18 626,-Kã.

Usnesení RM ã. 06 – 26
RM schvaluje pfiedání vymáhání dluÏného nájemného za
byt ã.4, Eli‰ky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa, nájemník
pan ·Èastn˘ Franti‰ek právnímu zástupci mûsta. Dluh na
nájemném k 31.10.2002 ãiní 23 695,-Kã.

Usnesení RM ã. 06 – 27
RM schvaluje pfiedání vymáhání dluÏného nájemného za
byt ã.7, Bezruãova 359/15, Krásná Lípa nájemník paní Ho-
ráková RÛÏena právnímu zástupci mûsta. Dluh na nájem-
ném 
k 31.10.2002 ãiní 23 124,-Kã.

Usnesení RM ã. 06 – 28
RM schvaluje pfiedání vymáhání dluÏného nájemného za
byt ã.2, Nemocniãní 1062/32, Krásná Lípa, nájemník pan
Wünsche Jan právnímu zástupci mûsta. Dluh na nájem-
ném k 31.10.2002 ãiní 35 576,-Kã.
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Usnesení RM ã. 06 – 29
RM schvaluje pfiedání vymáhání dluÏného nájemného za
byt ã.1, Nemocniãní 1062/32, Krásná Lípa, nájemník paní
Tobofiíková Marie právnímu zástupci mûsta. Dluh na ná-
jemném k 31.10.2002 ãiní 18 374,-Kã.

6. Pronájem nebytov˘ch prostor
Usnesení RM ã. 06 – 30
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout dva nebytové pro-
story v objektu Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa od 1.3.
2003. Nebytové prostory se nachází v suterénu objektu.

7. Kfiinice
Usnesení RM ã. 06 – 31
RM doporuãuje ZM schválit návrh majetkoprávního vypo-
fiádání pozemkÛ v souvislosti s provádûním rekonstrukce
a oprav koryta Kfiinice v prostoru ul. ·tefanikova, Krásná
Lípa (cca 27 m2) a u objektu ã.p. 18, Krásném Buk (cca
115 m2) mezi mûstem a Povodím Ohfie, s.p. Chomutov za
podmínky, Ïe vlastník toku pfiedloÏí ke schválení skuteãn˘
rozsah tohoto vypofiádání a zajistí ve‰keré náleÏitosti
a jeho provedení.

8. Smlouva o bezúplatném pfievodu dûtského hfii‰tû
Usnesení RM ã. 06 – 32
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném pfievodu zabudova-
n˘ch prvkÛ dûtského hfii‰tû na p.ã. 337 z majetku OS Dro-
medár do majetku Mûsta Krásná Lípa.

9. Smlouva o bezúplatném pfievodu poplachov˘ch sirén
Usnesení RM ã. 06 – 33
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném pfievodu poplacho-
v˘ch sirén umístûn˘ch na domû Pletafiská 3 a domû Ko-
menského 10 do vlastnictví HZS Ústeckého kraje, Masary-
kova 342/380, 400 10 Ústí Nad Labem, zastoupen˘m
fieditelem plk. ing. Jaroslavem Novotn˘m.

10. Dohoda o ukonãení smlouvy s firmou BEZOS s.r.o.
Usnesení RM ã. 06 – 34
RM schvaluje dohodu o ukonãení smlouvy mezi firmou
BEZOS s.r.o. a Mûstem Krásná Lípa o zaji‰tûní ostrahy ob-
jektÛ prostfiednictvím pultu centrální ostrahy ve smyslu zák.
513/91 Sb. ke dni 31.1.2003:
smlouva ã. 3011 - objekt kotelna

11. âlenské pfiíspûvky do Euroregionu NISA a LABE
Usnesení RM ã. 06 – 35
RM doporuãuje ZM schválit roãní pfiíspûvky
Euroregion NISA 3,-Kã na obyva-
tele
Euroregion LABE 2,50 Kã na oby-
vatele
SdruÏení pro rozvoj ·luknovsko 3,50 Kã na oby-
vatele

12. Odmûny za v˘kon funkce ãlenÛm zastupitelstva
Usnesení RM ã. 06 – 36
RM doporuãuje ZM schválit mûsíãní odmûnu neuvolnûn˘m
ãlenÛm zastupitelstva obce dle nafiízení vlády ã. 358/2000
Sb. v platném znûní 
ãlen rady 1300,- Kã 
ãlena zastupitelstva 270,- Kã
pfiedseda kontrolního v˘boru 1300,- Kã
pfiedseda finanãního v˘boru 1300,- Kã

13. V˘roãní zpráva v oblasti poskytování informací podle
zákona 106/1999 Sb.v platném znûní za rok 2002
Usnesení RM ã. 06 – 37
RM bere na vûdomí V˘roãní zprávu v oblasti poskytování
informací podle zákona 106/1999 Sb.v platném znûní za
rok 2002 dle pfiílohy.

14. Provoz mûstského kina
Usnesení RM ã. 06 – 38
RM bere na vûdomí v˘sledky ãinnosti mûstského kina
v roce 2002.
a) Rok, b) Poãet pfiedstavení, c) Poãet divákÛ, d) TrÏby, 
e) Poãet divákÛ na jedno pfiedstavení, f) TrÏby na jedno
pfiedstavení
a) b) c) d) e) f)
1995 240 4212 75.809,-- 17,6 316,--
1996 157 2758 54.171,-- 17,6 345,--
1997 148 3160 55.746,-- 21,4 377,--
1998 76 1857 37.036,-- 24,4 487,--
1999 62 1765 39.472,-- 28,4 636,--
2000 128 5995 158.405,-- 46,8 1.237,--
2001 139 5808 193.730,-- 41,7 1.393,--
2002 107 3632 130.046,-- 33,9 1.215.--
(od 09/2002 mimo provoz z dÛvodu rekonstrukce)

15. âinnost mûstské knihovny
Usnesení RM ã. 06 – 39
RM bere na vûdomí v˘sledky ãinnosti mûstské knihovny
v roce 2002.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Poãet ãtenáfiÛ

223 330 300 289 292 260 230
Z toho dûtí

67 127 132 138 138 110 115
Poãet náv‰tûv v knihovnû
1996 2184 2329 2058 2230 2300 2250

Poãet v˘pÛjãek
11972 10583 10401 8595 8129 7332 7130
V˘pÛjãky periodik
1996 2099 1308 497 600 528 756

Vzdûlávací a v˘chovné akce
0 5 3 2 0 0 0

Vybráno na poplatcích Kã
5.100,-- 4.308,-- 6.850,-- 9.360,-- 6.719,--5.387,--

16. Jmenování komisí
Usnesení RM ã. 06 – 40
RM dûkuje ãlenÛm komisí mûsta za jejich práci v pfiedcho-
zím volebním období.
RM jmenuje nové sloÏení komisí RM :
Komise v˘stavby a Ïivotního prostfiedí
pfiedseda: Josef My‰ák tajemník: ing. Jifií Rous 
ing. Libor Král, Miloslav Haba, Václav Srp, Karel Schiffneder,
Zuzana Rojerová, Vojtûch ·ulc, Felix Krejãí, Vladimír Novák,
Jana Fafláková, Mgr. Marek Mráz, Vladimíra Do‰ková
Komise kulturní
pfiedseda: Miroslav Vais tajemník: BoÏena Koubská 
Mgr. Petr HofieÀovsk˘, Mgr. Petr âapek, NadûÏda Semel-
ková, Jifií Koubek, Lenka Koubková, Drahu‰e Arnoldová,
Jaroslav Homolka, Kamila Cidlinová, Václav ·ena, Petr
Koubek, Petr Semelka, Bohumila Locková 
Sbor pro obãanské záleÏitosti
pfiedseda: Jana Chvátalová     tajemník: BoÏena Koubská 
Jifií Vích, Nada Slanafiová, Helena Kuãerová, Marie Pafie-
zová, Jana Volfová, Vûra Jahnová, Josef Chudoba
Komise ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
pfiedseda: Karel Bene‰ tajemník: Zdenka Malá 
Václav ·ena, Josef ·malcl, Marie Jeãná, Mgr. Pavlína Ma-
lypetrová, SoÀa Síãová, Marika Heráková, Ladislav Hryzák,
Roman Koi‰, Jan Nykod˘m
Komise zdravotnû sociální
pfiedseda: Antonie Hlaváãková tajemník: SoÀa Síãová 
Mgr. Milan Sudek, Marie Halu‰ková, Eva Nûmcová, Otilia
Du‰ková, Marie Kopecká, Milada Goldbergová, RÛÏena
Grosová, Marie Jursíková
Komise sociálnû právní ochrany dûtí
pfiedseda: PhDr. Jan Purnoch tajemník: Zdenka Malá 
Miroslava Porubová, Vûra Gottwaldová, Mgr. Hana Hofie-
Àovská,
Skupina pro hospodafiení s byty
tajemník : Jitka Peterková
ing. Zbynûk Linhart, Josef My‰ák, Jindfiich Such˘, Antonie
Hlaváãková, Ludmila âermáková, Jitka Zdafiilová, Franti-
‰ek Kovafiík
Komise pro v˘bûrové fiízení a prodej nemovitostí
ing. Zbynûk Linhart, Mgr. Milan Sudek, Jan Koláfi, ing. Jifií
Rous, ing. Libor Král, Václav ·ena, Mgr. Petr HofieÀovsk˘,
Hana Volfová, Jifií Oliva, Jifií Vích, Josef My‰ák, Alfred Sch-
warz 
Komise cestovního ruchu
tajemník: Jitka Peterková
Hana Volfová, Mgr. Milan Sudek, Václav Hieke, Romana
Sedláãková, Richard Nagel, Tomá‰ Salov, Jana KoÏna-
rová, ing. Marta Souãková, Anna âechová

17. Dodatek ke smlouvû - knihovna
Usnesení RM ã. 06 – 41
RM schvaluje dodatek ke smlouvû o nákupu, zpracování
a distribuci kniÏních fondÛ pro Mûstskou knihovnu Krásná
Lípa, uzavfienou mezi Mûstskou knihovnou Dûãín a Mûs-
tem Krásná Lípa.

18. Smlouva o zaji‰tûní ãinnosti – kulturní dÛm
Usnesení RM ã. 06 – 42
MR schvaluje uzavfiení smlouvy o zaji‰tûní ãinnosti – prodej
obãerstvení v kulturním domû pfii pofiádan˘ch akcích
s NadûÏdou Semelkovou, Nemocniãní 36, Krásná Lípa.

19. Rekonstrukce kulturního domu 
Usnesení RM ã. 06 – 43
RM se seznámila s dokonãením rekonstrukce kulturního
domu a schvaluje uzavfiení dodatku 
ã. 2 k SOD 2002/11/14-081 na provedení dal‰ích prací
v hodnotû 170 tis. Kã a ãalounûní sedaãek na balkonû
v cenû do 50 tis. Kã.
RM bere na vûdomí prÛbûh kolaudaãního fiízení. 

20. Odmûna obãanÛm za dobrovolnou ãinnost pro mûsto
Usnesení RM ã. 06 – 44
RM schvaluje odmûnu za dobrovolnou ãinnost obãanÛm
mûsta : 
Josef Chudoba – vysílání mûstského rozhlasu

2.000,-- Kã
Miroslav Vais – moderování kulturních a spoleãensk˘ch akcí

2.000,-- Kã
Jifií Koubek – zvuãení a osvûtlení spoleãensk˘ch akcí

2.000,-- Kã
Lubomír Hryzák – ‰kola hry na kytaru 1.000,-- Kã

Sbûr tfiídûného odpadu
Proã tfiídit?
ProtoÏe tfiídûním odpadu ulehãujeme Ïi-

votnímu prostfiedí (‰etfiíme zdroje surovin
a energie), sniÏujeme mnoÏství uloÏeného
odpadu na skládkách. Tfiídûním mÛÏeme
zabránit tomu, Ïe nás odpad za pár let ne-
zavalí. Také sniÏujeme objemy vlastních ná-
dob na odpad!

Jak tfiídit?
Papír s nápojov˘mi kartony, plasty s PET

lahvemi, sklo a sklenûné nádoby, textil
a drobné kovové pfiedmûty vloÏte oddû-
lenû - kaÏd˘ druh do jiného zeleného PE
pytle. Naplnûné a zavázané pytle odloÏte
v urãen˘ den na svazovou trasu. Svoz tfiídû-
ného odpadu probíhá 1x za 14 dní v lichém
t˘dnu v Krásné Lípû ve ãtvrtek a v Zahra-
dách a okolí v pondûlí.

·koláci mohou nosit do ‰koly PET lahve
a soutûÏit tím o hodnotné ceny kaÏdé úter˘
od 7:15.

Co tfiídit?
lPLASTY - igelitové a mikrotenové sáãky,

nákupní ta‰ky, fólie, plastové lahve, PET
lahve,...

Plasty musí b˘t vÏdy ãisté, PET lahve bez
zbytkÛ nápojÛ a se‰lápnuté.
lPAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTONY - nápojové

kartony, ãasopisy, knihy, kartón, lepenka,...
Nápojové kartony musí b˘t vÏdy vymyté,

rozstfiiÏené a rozloÏené do plochy, papír
musí b˘t

vÏdy such˘ bez vosku, ropn˘ch produktÛ,
mastnot a jin˘ch neãistot. 
lTEXTIL - odûvy, pletené tkaniny, látky, ...
Textilní v˘robky musí b˘t suché a ãisté.

Nepfiípustné jsou plá‰tûnky, ‰usÈáky, ko-
berce, obuv a punãochové v˘robky! 
lSKLO - sklenûné láhve, sklenice od potra-

vin, ...
Sklenûné nádoby musí b˘t vcelku, zba-

vené uzávûru a ve‰ker˘ch neãistot. Skle-
nûné stfiepy a keramika jsou nepfiípustné! 
lKOVY - drobné kovové pfiedmûty, uzá-

vûry, obaly,...
Kovové pfiedmûty musí b˘t zbaveny ve‰-

ker˘ch neãistot. Nelze sbíral objemné pfied-
mûty!!!

Kde tfiídit?
Pytle si mÛÏete zdarma vyzvednout na

Technick˘ch sluÏbách Krásná Lípa u pí.
Kamberské nebo na Informaãním stfiedisku
na námûstí. Naplnûné a zavázané pytle
budou odváÏeny se svozové trasy, kam
mohou odloÏit správnû naplnûné zelené PE
pytle v‰ichni obãané, svozová trasa:


