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Na problémy Union banky
doplácejí stﬁadatelé
âeská spoﬁitelna ve druhé polovinû devadesát˘ch let zásadním zpÛsobem redukovala poãet sv˘ch poboãek, a tak do‰lo i ke zru‰ení té v na‰em mûstû.
Podmínkou pro udrÏení poboãky Union banky ve mûstû bylo, Ïe zde mûsto bude
mít své finanãní prostﬁedky. Na‰tûstí jsme v posledním období vût‰í ãást voln˘ch finanãních prostﬁedkÛ mûsta pﬁevedli k jin˘m bankám, a tak v dobû uzavﬁení UB
mûlo mûsto dal‰ích cca 10 mil. Kã na jin˘ch úãtech resp. produktech zhodnocování. Zhruba 9 mil. Kã je vázáno na velmi v˘hodné dlouhodobé zúroãování, a tak
vyvstal problém s okamÏit˘m placením závazkÛ mûsta.
Na základû na‰í Ïádosti nám obratem vypomohl jednak Krajsk˘ úﬁad Ústeckého
kraje poskytnutím pﬁedãasné dotace na mzdy a související v˘daje Základní ‰kole
(cca 940 tis. Kã) na bﬁezen a dále Severoãeská plynárenská, a. s. Ústí nad Labem,
která pﬁedãasnû zaplatila splátku roku 2003 za prodej plynovodÛ ve v˘‰i 3,8 mil. Kã.
Tím byl v zásadû vyﬁe‰en okamÏit˘ dÛsledek zmrazen˘ch finanãních prostﬁedkÛ
mûsta u UB.
Rozpoãet mûsta na rok 2003 poãítal s velikou rozpoãtovou rezervou v celkové v˘‰i
cca 11 mil. Kã na budoucí investice. Zablokované – ohroÏené finanãní prostﬁedky
jdou nyní na její vrub!
Zastupitelstvo mûsta svolané na 6. 3. 2003 rozhodlo o poskytnutí pÛjãky Kﬁinici,
s. r. o., (firma 100% vlastnûná mûstem, vyrábûjící teplo na sídli‰ti) ve v˘‰i 500 tis. Kã
a „vyzálohování” finanãních prostﬁedkÛ z rozpoãtu mûsta poskytnut˘ch na mzdy
a související v˘daje Z· ve v˘‰i 1 mil. Kã (únorová dotace od státu resp. kraje pﬁi‰la
tûsnû pﬁed uzavﬁením banky).
ProtoÏe vût‰ina podmínek vût‰ích bank pro vedení úãtÛ mûsta je srovnatelná,
zvaÏuje mûsto pﬁi sv˘ch jednáních s nimi pﬁedev‰ím budoucí moÏnost té které
banky zﬁídit ãi pﬁevzít poboãku banky v na‰em mûstû nebo alespoÀ zﬁídit bankomat
v systému MUZO (pro v‰echny platební karty s v˘jimkou karet âeské spoﬁitelny). Aãkoliv je to vûc spí‰e pﬁedãasná a z jistého hlediska dost sloÏitá, snaÏíme se o ni.
S oblastním ﬁeditelem âeské spoﬁitelny bylo jiÏ dohodnuto urychlení v˘stavby bankomatu âS v na‰em mûstû (zaãne se hned, jak to poãasí dovolí).
Bylo také napsáno mnoho dopisÛ s popisem stavu a apelem pﬁedsedovi Vlády
âR, guvernérovi âNB a poslancÛm s cílem vytvoﬁit tlak na ﬁe‰ení situace v Union
bance pﬁijatelné pro mûsto, jeho obyvatele a podnikatele.
Z. Linhart
Jak ji stát vyﬁe‰í, uvidíme brzy.

Den otevﬁen˘ch dveﬁí v kulturním domû
Dal‰í zatûÏkávací zkou‰ku prodûlal kulturní dÛm 27. 2. 2003. JiÏ od 9 hodin, kdy se
otevﬁely dveﬁe náv‰tûvníkÛm, kaÏdou chvíli pﬁi‰el nûkdo, kdo si chtûl novû zrekonstruované prostory prohlédnout. S kvûtinami, které vyzdobí sál, pﬁijeli i na‰i nûmeãtí
pﬁátelé z Eibau a Hinterhermsdorfu. V 16 hodin jiÏ byly v‰echny Ïidle a sedaãky zaplnûny a mohlo zaãít pﬁedstavení, které si pro nás pﬁipravily dûti z mateﬁsk˘ch ‰kol
a ze základní ‰koly. Pásmo bylo pestré, plné zpûvu a tance, nechybûla ani pohádka O ãervené Karkulce. Nejvíce asi pﬁekvapila pohádka O ﬁepû, kde v‰ichni
mûli plno ﬁeãí, ale do práce se nikomu nechtûlo. Nakonec to zase musela zvládnout malá my‰ka. Dûtem i jejich uãitelÛm dûkujeme za hezké odpoledne, které
pro nás pﬁipravili, a kulturnímu domu pﬁejeme více takov˘ch vydaﬁen˘ch akcí.
(hv)

Patﬁíte mezi automobilisty? Nebo
snad cestujete autobusem? Jste
v Krásné Lípû na námûstí a chcete
se dostat pryã? Dejte si pozor,
cesty, co patﬁí státu, jsou zrádné!
Vyslechnûte nûkolik dobﬁe mínûn˘ch rad. Mohou se Vám dobﬁe
hodit.
Na sever (k panelákÛm) nejezdûte. Tato cesta z mûsta ven nevede. Proã by ji tedy stát mûl udrÏovat sjízdnou?
Na západ nejezdûte. Vyklepe Vás
to hned za kﬁiÏovatkou. Pokud vytrváte, neãiníte dobﬁe. Nejpozdûji
ve Star˘ch Kﬁeãanech uvidíte,
proã.
Chcete zkusit ‰tûstí v˘chodním
smûrem? Pak na Varnsdorf snad
je‰tû. Zato slalom do Rumburka
ãasto nezvládají ani zku‰ení autobusáci.
Ale na jihu, smûrem k Dûãínu, pr˘
údajnû kdosi vidûl kus silnice
vcelku! Já ale nevím, nebyl jsem
tam.
Ale proã vÛbec chcete nûkam
jezdit? ZÛstaÀte v Krásné Lípû
a podnikejte. Otevﬁete si pneu-servis, obchodujte s ráfky, specializujte se na v˘mûnu tlumiãÛ, spravujte utrÏené v˘fuky, svaﬁujte
olejové vany, zasazujte vyraÏená
ãelní skla, prodávejte zemûdûlské
stroje.
Nezahazujte pﬁíleÏitost, kterou
Vám stát dává – jedná se o skrytou
formu podpory podnikání. AÏ
bude ekonomika nastartována, silnice dorostou samy od sebe.
A pokud se pﬁece jen rozhodnete
odjet, mám radu jedinou. Neberte
s sebou kﬁehké vûci.
Tomá‰ Salov
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Iveta Barto‰ová v Krásné Lípû
Dne 27. 2. 2003 k nám do dûtského domova zavítala vzácná náv‰tûva, velice populární umûlkynû Iveta Barto‰ová. Byla to pro nás nejv˘znamnûj‰í událost, která se
kdy v historii dûtského domova odehrála. Iveta Barto‰ová se za námi do dûtského
domova pﬁijela podívat, jak zde Ïijeme. V‰ichni jsme nervóznû oãekávali, co se
bude dít, aÏ Iveta pﬁijede, jestli to tﬁeba nezkazíme apod. Pﬁípravy na tento den
probíhaly uÏ mûsíc dopﬁedu. Vyrábûly se rÛzné dáreãky, pﬁáníãka a jiné zajímavosti
pro Ivetu a její doprovod. Cel˘ mûsíc se nacviãovaly tance a zábavn˘ program.
KdyÏ jsme ve ãtvrtek 27. února po pÛl jedné zahlédli dvû stﬁíbrná auta s praÏskou
poznávací znaãkou, byli jsme pﬁipraveni. UÏ v hlavním vchodu ãekala paní ﬁeditelka spolu s na‰imi fotografy, aÏ Iveta vejde do dveﬁí. Dûti uÏ byly pﬁipraveny v ob˘vacím pokoji druhé rodiny. Zatímco dûti je‰tû v‰e dolaìovaly, paní ﬁeditelka slavnostnû uvítala Ivetu Barto‰ovou ve své kanceláﬁi pﬁípitkem a spolu s Ivetou zahájily
program.
KdyÏ Iveta dorazila do ob˘vacího pokoje, pﬁivítala se s dûtmi a mohl tak zaãít program, kter˘ jsme pro ni pﬁichystali. První scénka byla country-tanec. Zatímco se dûti
pﬁipravovaly v zákulisí na dal‰í tanec, staraly se Ivetû o zábavu Zdena s tetou Mí‰ou.
Ivetu ale v˘bornû pobavily i dûti. Po zábavû následoval moderní tanec, vedla ho
Markéta Skoﬁepová. Po skonãení programu Iveta Barto‰ová rozdávala své autogramy do na‰ich deníãkÛ a na své fotografie, které nám pak vûnovala. Po autogramech jsme se s ní fotili a poté si je‰tû prohlédla na‰e rodiny, rozlouãila se s námi,
popﬁála nám v‰em hodnû ‰tûstí a zdraví a odjela zpût do Prahy. Byl to pro nás záÏitek, na kter˘ budeme dlouho vzpomínat a náv‰tûvy paní Barto‰ové si velmi váÏíme.
Byl to pro nás velmi pﬁíjemn˘ den a na‰i radost umocnily dárky, které pﬁivezla Nadace PraÏské dûti. Celou tuto radostnou a pﬁíjemnou událost pro ná‰ domov pﬁipravil a zorganizovat pan Milan ·merda.
Milo‰ Nguyen
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Informace z mûstské
knihovny
Vyhlá‰ení soutûÏe:
Mûstská knihovna Krásná Lípa vyhla‰uje vûdomostní soutûÏ pro dûti, nazvanou Krásnolipské kukátko. SoutûÏ bude probíhat od
bﬁezna do ãervna, kaÏd˘ mûsíc budou v základní ‰kole a v mûstské knihovnû zveﬁejnûny otázky. Mladí ãtenáﬁi budou tyto
otázky moci zodpovûdût na odpovûdních
lístcích. Vyhodnocení celé soutûÏe probûhne v ãervnu, nejúspû‰nûj‰í soutûÏící obdrÏí zajímavé ceny.
Poãátkem leto‰ního roku byla na‰e
knihovna obohacena o tyto zajímavé tituly:
1. Dûtské knihy pro nejmen‰í ãtenáﬁe:
Obrázky ãarodûjnic, víl a skﬁítkÛ
T˘den pohádek BoÏeny Nûmcové
Ferda mezi otrokáﬁi
Terezka a její pﬁátelé
2. Pro star‰í ãtenáﬁe:
Martina
Katãiny sliby
Jana a Dana
Encyklopedie svûta, Atlas pﬁírodních
katastrof, Samovládci a diktátoﬁi.
3. Beletrie dospûl˘ch ãtenáﬁÛ:
Dal‰í romány D. Steel, B. Small, J. Plaidy
a dal‰ích oblíben˘ch autorek.
4. Pro milovníky literatury faktÛ:
Svût do kapsy
âeskoslovensko ve zvlá‰tních sluÏbách
Stalingrad
Pozornost zaslouÏí také dvû nové kníÏky místního autora Vojtûcha Kuthana, kter˘ je
vûnoval knihovnû:
Pﬁíbûhy postavené na hlavu
âerná díra profesora Malého
Chcete obohatit svou domácí knihovniãku?
Mûstská knihovna vyﬁazuje staré knihy.
Pokud o nûkteré máte zájem, pﬁijìte do
knihovny, mÛÏete si vybrat a zdarma odnést.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
Vûra Chudobová, knihovnice

HVùZDY A LYÎNÍCI
15. bﬁezna 2003 v Horní PodluÏí od 11.00 h

Krásná Lípa nejúspû‰nûj‰í v tﬁídûní odpadu
Krásné Lípû patﬁí první stupínek v mnoÏství vytﬁídûného odpadu. Za rok 2002 je to 21 kilogramÛ na jednoho obyvatele. Na‰e mûsto tak v tﬁídûní odpadu vede pﬁed Mikulá‰ovicemi, kde na obyvatele vytﬁídí roãnû 19 kg odpadu. V porovnání s mûsty Rumburk
a Varnsdorf, kde tato hodnota dosahuje jen 7 kilogramÛ na hlavu, je v˘sledek pﬁímo vynikající.
V pﬁepoãtu to tedy znamená, Ïe obyvatelé Krásné Lípy odlehãili skládkám o více neÏ
71 tun odpadu. Odpady tak mohou b˘t vyuÏity k dal‰ímu zpracování a v podobû v˘robkÛ prokazovat uÏiteãnou sluÏbu.
K tomuto úspûchu velkou mûrou pﬁispûly i dûti ze základní ‰koly, které soutûÏí ve sbûru
PET lahví. „Pro pﬁedstavu: za rok by jen dûti ze základních ‰kol ve ·luknovském v˘bûÏku
naplnily nasbíran˘mi PET lahvemi témûﬁ ãtyﬁi nejvy‰‰í panelové domy ve Varnsdorfu,”
ﬁekl Milan Hulán, jednatel svozové firmy ProEko.
V souãasnosti lze tﬁídit do samostatn˘ch pytlÛ sedm komodit - papír, nápojov˘ karton,
textil, plasty, polystyren, sklo a kov. Pytle jsou zdarma k dispozici na technick˘ch sluÏbách nebo v informaãním stﬁedisku. Svoz tﬁídûného odpadu zaji‰Èuje firma Pro EKO
Varnsdorf, s. r. o., na území celého mûsta na stanovené trase.
(vik)

Dan HÛlka, Jakub Smolík, Standa HloÏek,
Antonín Panenka, Lucie Borhyová
a mnoho dal‰ích znám˘ch ãesk˘ch osobností mÛÏete vidût, jak zvládají nástrahy
slalomové trati na Kopeckého kopci. Moderují: J. A. Náhlovsk˘ a J. Mlad˘.
O poãítaã budou soutûÏit dûtské domovy
z âeské Lípy a Krásné Lípy.
V prÛbûhu dne uvidíte módní pﬁehlídku,
hudební vystoupení, doprovodné soutûÏe
o zajímavé ceny i pro Vás
a mnoho dal‰ího.
Vstup, káva a ãaj pro v‰echny
zdarma ! ! ! ! ! ! !
Pﬁijìte se s námi rozlouãit se zimou
a podpoﬁit dobrou vûc.

15. bﬁezna 2003
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Mistrovství âR star‰ích ÏákyÀ

Zkrátka

O víkendu ve dnech 1. – 2. bﬁezna se konalo v Borohrádku u Hradce Králové mistrovství âeské republiky star‰ích ÏákyÀ v zápase ve volném stylu.
Tohoto mistrovství se zúãastnilo vinou chﬁipkové epidemie pouze 79 závodnic z 21
oddílÛ âR. Men‰í poãet oddílÛ a závodnic ale neubral na kvalitû bojÛ a dá se ﬁíci,
Ïe úroveÀ bojÛ má stoupající úroveÀ.

Dle návrhu nezávislé komise, sloÏené ze
ãlenÛ kulturní komise a ‰kolské komise,
rada mûsta rozhodla o pﬁidûlení finanãních pﬁíspûvkÛ organizacím ve mûstû.
Celková v˘‰e pﬁíspûvku na ãinnost
80.000,- Kã byla rozdûlena mezi devatenáct organizací. Rozdûlením dal‰ích
80.000,- mûsto podpoﬁilo poﬁádání dvaceti dvou akcí. Na dal‰ích devût akcí
mûsto poskytne zdarma sál kulturního
domu.

Do finále se propracovaly:
34 kg
II. místo
Tremlová Monika
37 kg
III. místo
Paliãková Irena
57 kg
III. místo
Tichá Laura
62 kg
III. místo
Îitníková Dana

stﬁíbro
bronz
bronz
bronz

V‰echny na‰e medailistky jsou roãník 1990. Jsou prvním rokem mezi star‰ími Ïákynûmi. Ve finále prohráli s dûvãaty o dva roky star‰ími – roãník 1988.
Dá se ﬁíci, Ïe dûvãata nezklamala a Ïe záleÏí pouze na nich, co chtûjí a ãeho
chtûjí v tomto sportu dosáhnout. Opravdovou smÛlu mûla Dana Îitníková, kterou
na samém konci finálového stﬁetnutí o zlatou medaili pﬁipravila chvilková nepozornost, kterou soupeﬁka vyuÏila a Danu porazila o pouhé dva body.
O zápasnících TJ Novia Krásná Lípa se zaãíná mluvit s respektem. Ostudu logu na
na‰ich dresech nedûláme. Pﬁesto vedení firmy Novia dûkujeme za dopravu na
toto mistrovství. Bez této pomoci bychom zﬁejmû na tomto mistrovství nestartovali.
Jan Durec, trenér

Tol‰tejnské panství se roz‰iﬁuje
V rámci mikroregionu Tol‰tejn a celého ·luknovského v˘bûÏku probíhá jiÏ od roku
2001 hra „Vandrování po Tol‰tejnském panství”. Se zakoupením „Vandrovního
pasu” obdrÏíte mapu Tol‰tejnského panství, díky které mÛÏete poznávat zajímavá
místa, ale také sbírat do pasu originální razítka a získávat Tol‰tejnské krejcary. Krejcary mÛÏete na m˘tech smûnit za suven˘ry.
V souãasné dobû se Tol‰tejnské panství roz‰iﬁuje o dal‰í území. Panství bude
v tomto roce zasahovat k Dûãínu, âeské Lípû, âeskému Dubu a Liberci. A nejen
to, bude zasahovat dokonce i na nûmeckou stranu hranice, k mûstÛm Bautzen,
Görlitz a Neustadt.
S roz‰íﬁením panství je také spojena pﬁíleÏitost pro podnikatele v oblasti turistiky zapojit se do hry a stát se tak souãástí sítû poskytovatelÛ sluÏeb uveden˘ch na mapû
Tol‰tejnského panství. O zapojení do této sítû mÛÏe usilovat kaÏdá provozovna,
která nabízí sluÏby turistÛm (restaurace, hotely, penziony, muzea, hrady, zámky
apod.) a nachází se na území zahrnutém do novû vznikající mapy. Správcem Tol‰tejnského panství je CA Pohoda Varnsdorf, kterou lze kontaktovat na elektronické
adrese info@ckpohoda.cz nebo na telefonním ãísle 412 331 300.
(vik)

KINO A KULTURA- B¤EZEN
pondûlí 17. 3.
STROJ âASU
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
stﬁeda 19. 3.
HOLKY TO CHTùJ TAKY
MládeÏi pﬁístupno od 12let
pondûlí 24. 3.
NEVùRNÁ
MládeÏi nepfiístupno.
stﬁeda 26. 3.
PAVOUâÍ TEROR
MládeÏi pﬁístupno od 12 let.
pátek 28. 3.
PROSTù SEXY kinokavárna
pondûlí 31. 3.
MládeÏi nepﬁístupno.
datum
sobota 15. 3.
úter˘ 18. 3.
sobota 22. 3.
sobota 22. 3.

ÚDOLÍ STÍNÒ

akce
Hvûzdy a lyÏníci
Zahraj to znovu, Same
Jarní sraz turistÛ
Josefovsk˘ bál

místo
Horní PodluÏí
Divadlo Varnsdorf
·luknov
Tol‰tejn

od 18.00 hod
Vstupné 50 Kã
od 18.00 hod
Vstupné 50 Kã
od 18.00 hod
Vstupné 50 Kã
od 18.00 hod
Vstupné 50 Kã
od 17.00 hod
Vstupné 50 Kã
od 18.00 hod
Vstupné 60 Kã
ãas
od 11.00 hod

od 20.00 hod

Dne 16.1.2003 zahájila Státní energetická inspekce cenovou kontrolu mûsta
Krásná Lípa. Kontrola byla zamûﬁená na
dodrÏování zákona o cenách pﬁi prodeji
tepelné energie v letech 2000 a 2001.
Kontrolou cen tepelné energie uplatÀovan˘ch pro domácnosti bylo zji‰tûno, Ïe
mûsto Krásná Lípa úãtovalo ceny niÏ‰í
neÏ mohlo dle zákona (napﬁ. v roce
2001cena maximální mohla b˘t ze zákona 436 Kã/GJ a byla 382 Kã/GJ). Inspekce na závûr konstatovala, Ïe nezjistila poru‰ení Ïádného zákona.

Informace pro turisty
V krásnolipském informaãním stﬁedisku je
k dispozici novû vydaná turistická mapa
âesko-Saského ·v˘carska a LuÏick˘ch hor.
Podrobná mapa v mûﬁítku 1:100 000, vydaná
Klubem ãesk˘ch turistÛ (KâT), obsahuje také
mnoho dal‰ích informací, jako napﬁ. pﬁehled
hraniãních pﬁechodÛ, pamûtihodností, turistick˘ch informaãních stﬁedisek, informací
o hromadné dopravû, ubytování a dal‰ích
sluÏbách. Mapa je vhodná také pro cykloturistiku.
VáÏení turisté, sbûratelé a obãané,
S radostí vám oznamujeme, Ïe i mûsto ·luknov má jiÏ svou turistickou známku. Její poﬁadové ãíslo je 620 a motivem se stala jedineãnost polohy mûsta – nejsevernûj‰í mûsto
âeské republiky 51°s.‰.). Autorem návrhu je
kolektiv Stﬁední lesnické ‰koly ·luknov.
Známku si mÛÏete zakoupit v informaãním
stﬁedisku pﬁi SL· ·luknov. Stﬁedisko je umístûno
v budovû vedle ‰koly, kde má sídlo i firma
Husqvarna.
Otevﬁeno je od pondûlí do pátku
7.30 – 15.30 hodin.
Telefon: 412 386 337, fax: 412 386 683, e-mail:
infos@lesnicka-‰kola.cz.
Informaãní stﬁedisko SL· ·luknov

Mûsto Krásná Lípa
vyhla‰uje k pronájmu
nebytové
prostory v zeleném
domû na sídli‰ti –
Nemocniãní 1137/6,
jedná se o prostory
vlevo od vchodu.

15. bﬁezna 2003

strana 4

âiÀ pokání, vûﬁ evangeliu
Byl jsem poÏádán, abych napsal nûco o církvi, o jejím Ïivotû a památkách.
ProtoÏe to není zcela má parketa a protoÏe mám na Ïivot církve jin˘ pohled –
komunitaristick˘, to jest, Ïe církev, to jsou lidé a jejich ãiny - obracím se na vás,
milí spoluobãané, v jiné vûci. Krásná Lípa je mûstem jiÏ více neÏ sto let. MoÏná
také to nám tro‰ku zastírá fakt, Ïe – a reflektuje to i zákon – je zároveÀ obcí.
Mûsto, vrcholná struktura spolupob˘vání v moderním svûtû, s sebou pﬁineslo
kromû integrace obcí do celosvûtového obchodu, a tím zv˘‰ení efektivity lidské
práce, také jevy ménû pﬁíznivé. V první ﬁadû ztrátu solidarity a pocitu spoluzodpovûdnosti za celek obce.
Nutno ﬁíci, Ïe je mûsto ukázkov˘m fenoménem své doby: doba, která si nepﬁiznává fatální omezení svého my‰lenkového horizontu na osobní prospûch, prostû musela vytvoﬁit takov˘ zpÛsob alibistického spolupob˘vání; a pﬁitom,
upﬁímnû ﬁeãeno, komu by vadilo, kdyby lidé vedle sv˘ch ryze soukrom˘ch tuÏeb
plnili také cosi jako veﬁejnou zakázku: vÏdyÈ právû veﬁejn˘ prostor mÛÏe b˘t dobr˘m místem, kde se mohou v‰ichni obãané scházet a spoleãnû o nûm rozhodovat...
Kámen úrazu takového sm˘‰lení tkví, jak asi v‰ichni cítíme, v tom, Ïe na‰e zemû
a my, obãané zemí Koruny ãeské, jsme si veﬁejn˘ch zakázek a rozliãn˘ch akcí „Z”
uÏili dﬁíve dosytosti. Naléhav˘ apel po spoleãenství je tak jiÏ v samém vzniku potlaãován vnitﬁní silou odporu vÛãi v‰em typÛm komunismÛ. Nelze se tedy lidem
divit, jak masivnû je pozlátko soukromého ‰tûstí dnes v jejich nejvnitﬁnûj‰ím rozhodování ovlivÀuje.
KdyÏ nav‰tívíte ná‰ krásnû zrekonstruovan˘ dÛm kultury a udûláte si u kávy ãas
na pﬁem˘‰lení (kterému pro módnost tohoto v˘razu mÛÏete ﬁíkat meditace), jistû
vám dojde, Ïe prostﬁedky na podobné nároãné a pﬁitom veﬁejnû prospû‰né ininzerce

vestice je nutno obstarat jinak neÏ ze státního pﬁíspûvku do obecního rozpoãtu: kdo sleduje nástûnku úﬁadu, dobﬁe ví, Ïe tento pokr˘vá maximálnû danû, provoz úﬁadu a mzdy a rentu pro zamûstnance mûsta. Zbytek pﬁíjmÛ rozpoãtu mûsta tvoﬁí právû prostﬁedky
z rozvojov˘ch fondÛ jak státních, tak nadstátních. A o ty je nutno se
ucházet v kaÏdoroãnû vypisovan˘ch v˘bûrov˘ch ﬁízeních. Kdo vytváﬁí projekty, které pak mají ‰anci uspût? Kolik lidí má zásluhy o veﬁejn˘ vzrÛst na‰í obce?
Pﬁi své náv‰tûvû mÛÏete vûnovat pozornost star˘m fotografiím
mûsta. Krásná Lípa má naã navazovat, v dobû vrcholu pﬁedváleãné prosperity na konci dvacát˘ch let minulého století totiÏ byla
perlou mezi mûsty ·luknovska.
Kdysi dávno, to jsem je‰tû studoval v Ústí nad Labem, mi jeden kamarád - sám sebe oznaãuje za ukázkového post-materiálního pﬁistûhovalce z mûsta na venkov – tvrdil, Ïe by Krásná Lípa mohla mít
své v‰elidové shromáÏdûní, no prostû nám doporuãoval ‰v˘carsk˘
model spolurozhodování, pﬁímou demokracii. Tehdy jsem se mu vysmál a on jiÏ jistû ví, proã tomu tak bylo. MoÏná to myslel jiÏ tehdy
jako Ïert; v nûmÏ se obvykle skr˘vají na‰e nejskrytûj‰í tuÏby a sny...
Pﬁímá demokracie se v na‰em prostoru jen tak konat nebude, lidé
musejí vydat dnes i na malém mûstû mnohem více energie na zaji‰tûní vlastních pﬁedstav o ‰tûstí. Zbytek ãasu pak dûlí mezi rodinu
a banalitu. Je dobré, Ïe pár hodin t˘dnû vûnují lidé banalitû, jen
bych nyní rád - a vyuÏívám tu toho, Ïe 5. bﬁezna nastala postní
doba, která vyz˘vá k zamy‰lení - pﬁeci jen apeloval: v‰echny va‰e
skryté tuÏby se naplnit nemusejí, ale mûsto je potﬁebuje. Radní a vedení mûsta potﬁebují nové impulsy: i kdyby nakrásnû a v pomatení
rozumu obãas tvrdili, Ïe nestíhají zrealizovat ani pﬁipravené projekty;
není to pravda, nejdÛleÏitûj‰í je moÏnost v˘bûru a v˘hledu. A v neposlední ﬁadû pocit veﬁejné podpory a kritické kontroly.
Pﬁeji vám v‰em mnoho boÏího poÏehnání, nevûﬁícím pak o to více
sebedÛvûry k takov˘m postním meditacím. Budoucnost Krásné Lípy
va‰e nápady i spolupráci potﬁebuje.
Petr M. Koubek

âtenáﬁsk˘ ohlas
Chtûli bychom tímto zareagovat na ãlánek p. Lehoczké ze
dne 17. ledna 2003.
Je pravda, Ïe se mûsto mÛÏe pochlubit krásnou zelení,
domy, upraven˘mi plochami apod. Ov‰em spousta rodiãÛ
se nemÛÏe pochlubit chováním sv˘ch dûtí ve volném ãase,
napﬁ. na hﬁi‰tích. V dne‰ní dobû mezi dûtmi panuje agresivita, ‰ikana a vulgární mluva. Paní Lehoczká v ãlánku
uvádí, Ïe rodiãe na své dûti dohlíÏejí. Kdyby to ov‰em byla
pravda, tak by chování dûtí nemusela ﬁe‰it policie, která
nás nav‰tûvuje i nûkolikrát t˘dnû – i ãtyﬁikrát dennû. Dále se
v ãlánku uvádí, Ïe na hﬁi‰Èátku vládne klid a poﬁádek.
Kdyby ov‰em nebylo pana ·afránka, kter˘ kaÏdé ráno uklízí
odpadky kolem celého domu, vypadalo by to v‰e jinak.
Paní Lehoczká se nikdy Ïádného úklidu kolem domu nezúãastnila. Dûti pﬁi sv˘ch hrách, zvlá‰tû v létû, tropí nepﬁimûﬁen˘ hluk, dochází i k po‰kozování majetku, takÏe o kontrolování dûtí ze strany rodiãÛ nemÛÏe b˘t ﬁeã!!! V jejich hrách
se projevují destruktivní sklony, napﬁ. podpalování záclon,
dveﬁí, házení kamenÛ do oken, hanlivé nápisy na dveﬁích
a zdech v domû. Dûti nám vÛbec nepﬁipadají vydû‰ené,
naopak vydû‰en˘ je ãlovûk, kter˘ del‰í dobu poslouchá jejich vulgární konverzaci.
Nemyslete si, Ïe jsme se nesnaÏili ﬁe‰it zprvu v‰e po dobrém,
ale se zlou jsme se potázali jak ze strany rodiãÛ, tak i dûtí, jejichÏ chování se neustále zhor‰uje.
Ná‰ dÛm je ve mûstû znám jako „dÛm hrÛzy” a máme dojem, Ïe dûti se snaÏí ze v‰ech sil, aby o tento „ãestn˘” název
nepﬁi‰el. Budete-li nûkdy projíÏdût Studáneckou ulicí, v‰imnûte si nejenom hﬁi‰tátka, ale i chování dûtí.
Za sousedy ze Studánecké 16
Jelínková Zdena
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Pﬁíloha

USNESENÍ

z 8. zasedání Rady mûsta
v Krásné Lípû konaného
dne 6. 3. 2003.
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Zavﬁení Union banky
Usnesení RM ã. 08 - 01
RM bere na vûdomí informace t˘kající
se uzavﬁení Union banky a opatﬁeních
ze strany mûsta pﬁijat˘ch v této souvislosti.
II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 08 - 02
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti
p.p.ã. 2527/1 o v˘mûﬁe cca 1600 m2,
k.ú. Krásná Lípa za úãelem v˘stavby rodinného domu Petru Marholdovi, bytem Krásná Lípa, Nemocniãní 32 za
cenu 15,-- Kã/m2 do základní v˘mûry a
nad základní v˘mûru 30,-- Kã/m2. Geometrick˘ plán bude vypracován za
úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a
ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP.
RM doporuãuje ZM stanovit v souvislosti
s § 2 odst. 8 Postupu ve vûci prodeje a
uÏívání nemovitostí ve vlastnictví Mûsta
Krásná Lípa dobu platnosti smlouvy o
smlouvû budoucí na 18 mûsícÛ. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.
Usnesení RM ã. 08 - 03
RM doporuãuje ZM schválit prodej dle
pﬁedloÏeného návrhu ãásti p.p.ã.
541/8, ãásti p.p.ã. 540/2, ãásti p.p.ã
541/1 a ãásti p.p.ã. 1050 o celkové v˘mûﬁe cca 1390 m2, v‰e k.ú. Krásn˘ Buk
za úãelem v˘stavby rekreaãního objektu Ladislavû Feckové - Adamové a
ZdeÀku Feckovi, bytem KadaÀ, Sukova
1612 za cenu 20,-- Kã/m2 do základní
v˘mûry a nad základní v˘mûru 100,-Kã/m2. Geometrick˘ plán bude vypracován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP. RM doporuãuje ZM stanovit
v souvislosti s § 2 odst. 8 Postupu ve vûci
prodeje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví Mûsta Krásná Lípa dobu platnosti
smlouvy o smlouvû budoucí na 18 mûsícÛ. Kupující uhradí ve‰keré náklady s
prodejem spojené.
2. Byty
Usnesení RM ã. 08 - 04
RM schvaluje pﬁevod nájmu bytu ã.17,
Nemocniãní 1063/28, Krásná Lípa z Josefa Drobeãka na Romanu Cihláﬁovou
oba bytem Nemocniãní 1063/28,
Krásná Lípa.
Usnesení RM ã. 08 - 05
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout
byt ã.3, Nemocniãní 1149/12a, Krásná

Lípa o velikosti 1+1, I. kategorie za
tûchto podmínek :
1) pﬁi podání Ïádosti uhradí Ïadatel
kauci (resp. administrativní poplatek)
2000,- Kã na finanãním odboru MûÚ
(bude vrácena v pﬁípadû nepﬁidûlení
bytu)
2) Ïadatel uzavﬁe smlouvu o smlouvû
budoucí na koupi bytu
3) pﬁi podpisu smluv Ïadatel uhradí
první splátku kupní ceny bytu ve v˘‰i minimálnû 23 000,-Kã
3. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 08 - 06
RM ru‰í usnesení RM 07-12 ze dne
20.2.2003 z dÛvodu odstoupení Ïadatele.
Usnesení RM ã. 08 - 07
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout
nebytové prostory v objektu Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa, vlevo od
vstupu do objektu.

RM odvolává na vlastní Ïádost pana
Felixe Krejãího, bytem Krásná Lípa, Masarykova 28 z komise v˘stavby a Ïivotního prostﬁedí.
III. RÒZNÉ
1. Pravidla pro pﬁidûlování finanãních
pﬁíspûvkÛ na podporu kulturní, sportovní, tûlov˘chovné ãinnosti a práci s
mládeÏí
Usnesení RM ã. 08 – 12
RM schvaluje Pravidla pro pﬁidûlování
finanãních pﬁíspûvkÛ mûstem na podporu kulturní, sportovní, tûlov˘chovné
ãinnosti a práci s mládeÏí.
Usnesení RM ã. 08 – 13
RM na základû návrhu nezávislé komise
pro pﬁidûlení finanãních dotací schvaluje pﬁidûlení finanãních pﬁíspûvkÛ na
podporu kulturní, sportovní, tûlov˘chovné ãinnosti a práci s mládeÏí dle
pﬁílohy.

4. Mandátní smlouva
Usnesení RM ã. 08 - 08
RM schvaluje uzavﬁít mandátní smlouvu
ã.91/2003 s âeskou po‰tou, s.p., Ol‰anská 38/9, Praha na obstarání plateb v
rámci Soustﬁedûného inkasa plateb
obyvatelstva (SIPO).

2. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 08 – 14
RM schvaluje v˘povûì nájemní
smlouvy ã. 2001/22/17-211 uzavﬁenou s
Ferdinandem Andrlou, bytem Vlãí Hora
130, Krásná Lípa z dÛvodu pronájmu a
budoucího prodeje celého objektu novému nájemci.

Usnesení RM ã. 08 - 09
RM schvaluje uzavﬁít smlouvu ã. 92/2003
s âeskou po‰tou, s. p., Ol‰anská 38/9,
Praha na obstarání plateb v rámci Soustﬁedûného inkasa plateb obyvatelstva
(SIPO).

3. Úprava silnic
Usnesení RM ã. 08 – 15
RM schvaluje pﬁedloÏenou nabídku
firmy APIS Nov˘ Bor spol. s r.o. na zpracování PD na úpravu zatáãky u kina a
kﬁiÏovatky u radnice vã. inÏ. ãinnosti.

5. Îádost o podklady pro v˘poãet ceny
tepla
Usnesení RM ã. 08 - 10
RM na základû Ïádosti firmy PRONTO AZ s.r.o., Na Moráni 5356, Chomutov
schvaluje poskytnutí následujících
údajÛ pro zpracování technicko - ekonomické studie :
1) Katastrální mapa mûsta.
2) Seznam vytápûn˘ch objektÛ mûsta
vãetnû v˘konÛ a spotﬁeb tepla resp.
energií.
3) Kalkulace ceny tepla pro centrální
zdroj tepla.
4) Zamûﬁení teplovodu s dimenzí potrubí.
5) Zamûﬁení trasy kanalizace
Vzhledem k situaci, Ïe Mûsto Krásná
Lípa má jiÏ vyﬁe‰eno vytápûní sv˘ch objektÛ, nebude se finanãnû podílet na
pﬁípravû, projektování, v˘stavbû a ani
ruãit za úvûry na nové tepelné rozvody
ãi topné zdroje. Podmínkou poskytnutí
v˘‰e uveden˘ch podkladÛ je doloÏení
majetkoprávních vztahÛ ke kotelnû b˘valého závodu BONEX n. p. Teplice.

4. Smlouva na dokumenty EU
Usnesení RM ã. 08 – 16
RM schvaluje smlouvu s Regionální rozvojovou agenturou, a. s. Most na zpracování dokumentÛ k projektu Centrum
âeského ·v˘carska pro budoucí ãerpání dotace z fondÛ Evropské unie.

6. Odvolání ãlena komise
Usnesení RM ã. 08 - 11

5. Nabídka leteck˘ch snímkÛ
Usnesení RM ã. 08 – 17
RM neschvaluje nákup kolmého leteckého snímku mûsta Krásná Lípa ve formátu 165x120 cm od firmy JAS AIR spol.
s. r. o. v cenû 20.280 Kã.
6. Odprodej nepotﬁebného materiálu
Usnesení RM ã. 08 – 18
RM schvaluje návrh na odprodej nepotﬁebného materiálu dle pﬁiloÏeného seznamu.
7. Prodej nákladního vozidla IFA
Usnesení RM ã. 08 – 19
RM schvaluje prodej nákladního vozidla IFA - sklápûã, SPZ : DC - 89- 69,
Petru Hodboìovi, bytem Vlãí Hora 145,
Krásná Lípa, za cenu 16.000,- Kã.
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8. Ma‰karní karneval
Usnesení RM ã. 08 – 20
RM na základû Ïádosti neschvaluje prominutí pronájmu v kulturním domû na
Ma‰karní karneval konan˘ 7.3.2003 a
schvaluje prominutí pronájmu na Dûtsk˘ karneval konan˘ 15.3. 2003.
9. Vyúãtování akcí mûsta
Usnesení RM ã. 08 – 21
RM bere na vûdomí vyúãtování X. representaãního plesu mûsta poﬁádaného dne 1.2.2003 kulturní komisí.
Usnesení RM ã. 08 – 22
RM bere na vûdomí vyúãtování „Dne
úcty ke stáﬁí" poﬁádané Sborem pro obãanské záleÏitosti dne 8.2.2003 v kulturním domû.

Pﬁíloha
Oblastní mapov˘ prÛvodce Varnsdorf
a okolí, vydávané âeskomoravskou reklamní agenturou KOMPAKT.
15. Celoroãní plán akcí v kulturním
domû
Usnesení RM ã. 08 – 29
RM schvaluje celoroãní plán pravidelnû se opakujících akcí v kulturním
domû.
16. Pﬁedná‰ka pro veﬁejnost
Usnesení RM ã. 08 – 30
RM schvaluje bezplatn˘ pronájem prostor kulturního domu pro poﬁádání
pﬁedná‰ky pro veﬁejnost na téma
„Voda a NP âeské ·v˘carsko" dne 18.3.
2003.

USNESENÍ

Usnesení RM ã. 08 – 23
RM bere na vûdomí vyúãtování „Plesu
kulturního domu" poﬁádané Kulturním
domem Krásná Lípa dne 22.2.2003 ve
spolupráci s kulturní komisí.

z 3. zasedání Zastupitelstva mûsta
Krásná Lípa, které se konalo
dne 6. bﬁezna 2003.

10. Odmûna
Usnesení RM ã. 08 – 24
RM schvaluje odmûnu Dagmar Mrázové ve v˘‰i 2500,- Kã za vedení úãetnictví DSO Tol‰tejn, refundovan˘ch z
prostﬁedkÛ DSO Tol‰tejn.

Usnesení ZM ã. 03-01/2003
ZM schvaluje poskytnutí pÛjãky firmû Kﬁinice, spol. s r.o., Krásná Lípa (100 % vlastnûné mûstem a zaji‰Èující v˘robu tepla v
CZT ) ve v˘‰i 500 tis.Kã se splatností 30. 11.
2003 nebo do doby vyﬁe‰ení blokovan˘ch
úãtÛ spoleãnosti u Union banky, poskytnut˘ch z rozpoãtové rezervy mûsta (II. rozpoãtová rezerva investiãní ãásti rozpoãtu).

11. Zpráva o inventarizaci majetku
mûsta Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 08 – 25
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci
majetku a závazkÛ mûsta Krásná Lípa
za rok 2002.
12. Kontrola Státní energetické inspekce
Usnesení RM ã. 08 – 26
RM bere na vûdomí Protokol o kontrole
v˘roby tepla v centrálním zdroji mûsta
ze strany Státní energetické inspekce s
v˘sledkem bez v˘hrad.
13. Mûstská knihovna
Usnesení RM ã. 08 – 27
RM na základû návrhu knihovnice Mgr.
Vûry Chudobové schvaluje vyﬁazení
knih z Mûstské knihovny dle pﬁiloÏeného
seznamu.
RM ukládá BoÏenû Koubské seznamy
knih urãen˘ch k likvidaci pﬁednostnû
nabídnout k bezplatnému pﬁedání: Základní ‰kole, Komenského ul., Domu s
peãovatelskou sluÏbou, Nemocniãní
12, Ústavu sociální péãe, âelakovského
13, Domovu dÛchodcÛ, Nemocniãní
19, pﬁípadnû dal‰ím organizacím. Zbylé
knihy budou dány k dispozici ostatním
zájemcÛm z ﬁad obãanÛ.
14. PouÏívání znaku mûsta
Usnesení RM ã. 08 – 28
RM schvaluje uÏití znaku mûsta Krásná
Lípa pﬁi prezentaci mûsta v publikaci

Usnesení ZM ã. 03-02/2003
ZM schvaluje uvolnûní ãástky 1 mil. Kã z rozpoãtové rezervy mûsta (II. rozpoãtová rezerva investiãní ãásti rozpoãtu) pro potﬁeby Základní ‰koly, okres Dûãín,
pﬁíspûvkové organizace do doby vyﬁe‰ení
blokovan˘ch finanãních prostﬁedkÛ na
úãtu mûsta vedeném u Union banky, a. s.,
poskytnut˘ch Krajsk˘m úﬁadem Ústí nad
Labem a urãen˘ch na platy a související
v˘daje základní ‰koly.
Usnesení ZM ã. 03-03/2003
ZM schvaluje zahájení rekonstrukce mûstského parku a podání Ïádosti o dotaci u
SFÎP ve v˘‰i 80% celkov˘ch nákladÛ.
Usnesení ZM ã. 03-04/2003
ZM v souvislosti s realizací stavby Kanalizace a âOV – Krásná Lípa schvaluje návrh
Smlouvy o budoucí smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene, mezi Mûstem Krásná Lípa
a Správou a údrÏbou silnic Ústeckého kraje
o uloÏení inÏen˘rsk˘ch sítí do silnic s tím, Ïe
náklady budou uplatnûny u SVS, a.s. Teplice.
Usnesení ZM ã. 03-05/2003
ZM schvaluje opravu administrativní chyby
v usnesení ZM ã. 32-05/2002 ze dne
10.10.2002 o prodeji nemovitosti Kyjovská
392/17, Krásná Lípa - správné ãíslo pozemku je st.p.ã. 152/1, k.ú. Krásná Lípa.
Usnesení ZM ã. 03-06/2003
ZM schvaluje odkoupení pozemkÛ od PF
âR Dûãín:

p.p.ã. v˘mûra m
57/8
2419
57/11
952
619/2
572
186/1
1352
186/2
370
1906/3
261
1910/5
448

k.ú.
cena Kã
Krásná Lípa 74.020,Krásná Lípa 17.800,Krásná Lípa 23.620,Vlãí Hora
16.290,Vlãí Hora
27.410,Krásná Lípa
7.070,Krásná Lípa 21.740,--

Usnesení ZM ã. 03-07/2003
ZM neschvaluje odkoupení pozemkÛ od PF
âR Dûãín:
p.p.ã. v˘mûra m2 k.ú.
cena Kã
274/1
279
620/1
1255/1
1748
2006
2007/1

1340
114
1794
28281
551
89
5048

Krásná Lípa
56.530,Krásná Lípa
6.270,Krásná Lípa
97.320,Krásná Lípa 1.097.360,Krásná Lípa
8.840,Krásná Lípa
3.500,Krásná Lípa
90.010,-

V pﬁípadû sníÏení ceny uveden˘ch pozemkÛ trvá i nadále zájem mûsta o odkoupení.
Usnesení ZM ã. 03-08/2003
ZM ukládá radû mûsta zab˘vat se tûmito
otázkami, které vyplynuly z diskuse ãlenÛ
ZM :
Pí Jelínková – upozornit majitele vyhoﬁelého objektu v Jugoslávské ulici na havarijní stav objektu.
P. Vais – upravit komunikaci Krásn˘ Buk –
SnûÏná.
P. Peterka – opravit místní komunikaci nad
Krásn˘m Bukem ã. 74 k transformátoru.

Tiskaﬁsk˘ ‰otek ve Vik˘ﬁi!
Do ãlánku o pravidlech kulturního domu zveﬁejnûném v Vik˘ﬁí
ã. 203 se nám do ceníku bohuÏel vloudila chyba. Cena pronájmu pﬁedsálí je 150,- Kã za
hodinu, nikoli 50,- Kã. âtenáﬁÛm
Vik˘ﬁe se tímto omlouváme. Podrobné informace o pravidlech
Vám poskytne vedoucí kulturního domu paní Semelková, pﬁípadnû je obdrÏíte na MûÚ
Krásná Lípa.
(vik)

VáÏení klienti,
máte-li na obchodním místû Union
banky nevyzvednut˘ v˘pis z bûÏného úãtu k datu 20.2.2003 a star‰í,
kter˘ si standardnû pﬁebíráte osobnû
na pﬁepáÏce, jsme pﬁipraveni na
základû Va‰eho písemného poÏadavku v˘pis zaslat po‰tou. SvÛj poÏadavek podepsan˘ v souladu s podpisov˘m vzorem, a adresu pro
zaslání v˘pisu smûrujte na obchodní
místo, které Vá‰ úãet vede.
Dûkujeme

