
Fakticky rok probíhá v Krásné Lípû
stavba kanalizace a ãistírny odpadních
vod. Od poãátku akce bylo jasné, Ïe její
realizace si vyÏádá mnohá dopravní ome-
zení a na dlouhou dobu krásnolipsk˘m ob-
ãanÛm i projíÏdûjícím náv‰tûvníkÛm zne-
pfiíjemní pohyb po mûstû. S tím v‰ím se
poãítalo, ale zdá se, Ïe mnoh˘m zaãíná
pomalu docházet trpûlivost. âtyfimetrové
v˘kopy niãí automobily. Pro místní je ob-
tíÏné nûkolikrát dennû absolvovat pfiekáÏ-
kovou dráhu pfii prÛjezdu mûstem. Zvlá‰È
problematická je situace v ulicích 

Kyjovská, PraÏská a v okolí mûstského
úfiadu. Za v‰echny fiidiãe a chodce jsme
se zeptali starosty mûsta ZbyÀka Linharta:
„Jak dlouho je‰tû?“ A odpovûì? „Jsem si
vûdom souãasn˘ch obtíÏí. Pfiesto musím
fiíci - v zájmu koneãného v˘sledku se musí
ãekat, aÏ pfiírodní podmínky dovolí dokon-
ãit stavební práce. V této chvíli nelze nic
uspûchat. Místní i krajské komunikace se
budou asfaltovat zaãátkem ãervna. Je‰tû
vydrÏte,“ vzkazuje starosta Zbynûk Linhart
a dodává: „To ov‰em nic nemûní na po-
vinnosti firmy udrÏovat prÛbûÏnû stav silnic
v pfiijatelném stavu. Stejnû tak kraj‰tí úfied-
níci mají dohlíÏet, v jakém stavu jsou jejich
silnice.“ 

26. bfiezna 20043,50 Kã
krásnolipsk˘
pÛlmûsíãník
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Nová pravidla v národních parcích 

Mûsto Krásná Lípa uspûlo se Ïádostí
o poskytnutí dotace z odboru literatury
a knihoven Ministerstva kultury âR v rámci
programu Vefiejné informaãní sluÏby kni-
hoven pro rok 2004. Mûstská knihovna
díky tomu získá dotaci 45 000 Kã (tj. 70 %
z celkov˘ch nákladÛ) na zavedení auto-
matizovaného knihovního systému Cla-
vius. Pfiíspûvek mûsta bude ãinit 20 000 Kã
(tj. 30 % nákladÛ). Co konkrétního dotace
mûstské knihovnû a jejím ãtenáfiÛm pfii-

nese? Poãet osobních poãítaãÛ se zv˘‰í
na dva, ãtenáfiÛm se urychlí a zjednodu‰í
orientace v knihovním fondu. Zlep‰í se
spolupráce s ostatními knihovnami v regi-
onu, kde jiÏ uveden˘m systémem pracují.
Knihovní fond Mûstské knihovny v Krásné
Lípû bude prostfiednictvím Internetu zpfií-
stupnûn knihovnám i ãtenáfiÛm nejen v re-
gionu ·luknovského v˘bûÏku. V‰ech
tûchto novinek se doãkáme v první polo-
vinû roku. 

Krásnolipské kníÏky budou dostupné po síti

Mrzí nás negativní odezvy vefiejnosti
na probíhající zmûny na Základní ‰kole
v Krásné Lípû. Od loÀského roku pro‰la
na‰e ‰kola viditeln˘mi zmûnami (po 
nichÏ ostatnû uÏ dlouhodobû volala),
které se t˘kají napfi. celkové rekon-
strukce tfiíd, chodeb, vybudování nové
v˘tvarné a keramické dílny. Zmûny se
net˘kají pouze stavebních úprav, ale
i samotní Ïáci se podílejí na celkovém
zkrá‰lování spoleãn˘ch prostor ‰koly.

Vefiejnost by si mûla uvûdomit, Ïe pro-
stfiedky vynaloÏené na probíhající
úpravy jsou urãeny pfiedev‰ím pro zlep-
‰ení prostfiedí, ve kterém dûti tráví celé
dny. Na‰ím pfiáním je, aby dûti mûly
moÏnost se realizovat nejen pfii v˘uce,
ale i ve svém volném ãase. Nûktefií zlí
jazykové pfii své nízké informovanosti
nevûdí, Ïe za v˘sledky, které jsou dnes
jiÏ zfiejmé, je práce mnoha lidí, ale pfie-
dev‰ím práce a snaha fieditelky Ivany
Preyové, která ‰kole vûnuje mnoho
ãasu i sv˘ch schopností. A Ïe peníze
nepocházejí jen z mûsta, ale z rÛzn˘ch
grantÛ (napfi. krajsk˘ch, státních ad).
Abychom tyto finanãní prostfiedky zís-
kali, musíme vynaloÏit velké úsilí, neboÈ
sestavení desetistránkov˘ch projektÛ
tak, aby byly pfiijaty, není vÛbec
snadné. O granty se totiÏ ucházejí
v‰echny ‰koly.

KaÏd˘ mûl a má moÏnost jít na ve-
fiejné zasedání zastupitelstva mûsta,
kde fieditelka I. Preyová uvedla, odkud
peníze na úpravy prostor ‰koly pochá-
zejí. Kritizovat je velmi jednoduché
a umí to kaÏd˘, ale pfiiloÏit ruku k dílu
chce jen málokdo. Kdo chce, aÈ pfiijde
a zkusí si to sám. Opravdu jsme netu‰ili,
Ïe v‰echno na‰e snaÏení a úsilí ve pro-
spûch ‰kolních dûtí bude lidmi z mûsta
posuzováno jako rozhazování na úkor
obãanÛ mûsta. Dûti snad nejsou na‰i
obãané?

Na závûr – pro informaci – leto‰ní
uvolnûná ãástka pro ‰kolu je stejná
jako v roce 2002. Proã obãané Krásné
Lípy neprotestovali tehdy? A proã teì?
Snad proto, Ïe finanãní prostfiedky vlo-
Ïené do úprav a oprav ‰koly jsou teì
viditelnûj‰í? Líbila by se Vám snad tato
‰kola? uãitelsk˘ sbor Z· Krásná Lípa

Doãkáme se?

Od zaãátku roku platí nová pravidla pfii
poskytování dotací ze Státního fondu Ïi-
votního prostfiedí. Îadatelé o podporu
z území národních parkÛ mají vût‰í pfied-
nost a vy‰‰í procento dotace (aÏ 90 % ná-
kladÛ). Existence Národního parku âeské
·v˘carsko a sídla jeho správy v Krásné
Lípû nám pomáhá jiÏ mnoho let s dota-
cemi pro projekty z oblasti Ïivotního pro-
stfiedí, ale také cestovního ruchu. 

Pro ilustraci pfiipomínám projekty z ob-
lasti Ïivotního prostfiedí - revitalizace ryb-
níka Cimráku, v˘stavba ãistírny odpad-
ních vod a kanalizace, rekonstrukce
mûstského parku, obnova zelenû na hfibi-
tovû atd. Zmínit mÛÏeme i rozsáhlou v˘-
stavbu plynovodÛ ve mûstû a plynofikaci
kotelen. Stranou nemÛÏou zÛstat projekty
z oblasti cestovního ruchu - Setkávací
centrum âeského ·v˘carska (rekon-
strukce kina), Sportovnû rekreaãní areál
âeského ·v˘carska (1. a 2. etapa) a turis-
tická stezka v Kyjovském údolí. Na
v‰echny jsme získali velké dotace a mohli
je realizovat právû díky národnímu parku. 

Pro mûsto se stávají v tuto chvílí aktuální
pfiedev‰ím dva projekty, a to rekonstrukce

vodní nádrÏe (pfiehrady) Kyjov a rekulti-
vace mûstské skládky (tu nám pfiikazuje
zákon). Oba projekty jsme zaãali inten-
zivnû pfiipravovat. A o obou jsme jednali
s ministrem Ïivotního prostfiedí Liborem
Ambrozkem a fieditelem SFÎP Ing. Mud-
rayem. Pokud splníme v‰echny náleÏitosti
a zvládneme jejich pomûrnû sloÏitou pfií-
pravu, máme velkou ‰anci na jejich pod-
poru, a tedy realizaci. Pokud bude dosta-
tek ãasu, mohli bychom s jejich
uskuteãnûním zaãít pfií‰tí rok.

Mnoho dal‰ích projektÛ i z oblasti cestov-
ního ruchu se pfiipravuje. Vûfiím, Ïe se nám
i je podafií uskuteãnit. 

A to opût díky podpofie národního parku
a ve spolupráci s obecnû prospû‰nou
spoleãností âeské ·v˘carsko. 

„Za to“ si na‰i malou obãasnou pomoc
(napfi. pfiidûlením bytu ãi poskytnutím pro-
stor) Správa NP i o. p. s. âeské ·v˘carsko
jistû zaslouÏí. Kdybychom chtûli b˘t vypo-
ãítaví, mnohonásobnû se nám to vrátí.
Navíc je jistû pro mûsto uÏiteãné pfiidûlit
byt mladému vzdûlanému ãlovûku.

Zbynûk Linhart

(mrk)

Stará ‰kola, po poÏáru znovu vysta-
vûná v roce 1764, slouÏila aÏ do roku
1856.

(mrk)



Tak lze oznaãit víkend 31. 1. – 1. 2.
2004 a následnû 7.- 8. 2. 2004, kdy se
o „zábavu“ obvodního oddûlení poli-
cie postaralo nûkolik romsk˘ch spolu-
obãanÛ z Krásné Lípy. V prvním pfií-
padû se jednalo o vzájemné fyzické
napadání v ul. PraÏská a na Kfiinickém
námûstí. V druhém pfiípadû se jednalo
o vzájemn˘ konflikt RomÛ v ul. Varns-
dorfská.

Z pohledu náhodnû kolemjdoucí
osoby by se mohlo zdát, Ïe hlídka poli-
cie na místû vûc fie‰ila nedÛraznû
a v obou pfiípadech pfiehlíÏela pfie-
stupky zúãastnûn˘ch osob, které se ne-
bály pouÏít hrub˘ch v˘razÛ i proti zasa-
hujícím policistÛm. Opak je v‰ak
pravdou. V prvním pfiípadû byly na
OOP Krásná Lípa zaevidovány dva
pfiestupky proti obãanskému souÏití,
které nyní projednává komise pro pro-
jednávání pfiestupkÛ pfii Mûstském
úfiadu v Krásné Lípû. Dále do‰lo ke spá-
chání trestného ãinu ublíÏení na zdraví.
Ve druhém pfiípadû bylo tfiem pacha-
telÛm sdûleno obvinûní z trestného
ãinu poru‰ování domovní svobody
a dal‰ím dvûma obvinûní z trestného
ãinu násilí proti skupinû obyvatelÛ
a jednotlivci. V tomto pfiípadû byly ze
strany policie pouÏity i donucovací pro-
stfiedky. Konkrétnû sluÏební pes a proti
pachatelÛm ozbrojen˘m noÏi úder

obu‰kem s pfiíãnou rukojetí.
Policie v Ïádném pfiípadû nemÛÏe

pfiehlíÏet protiprávní jednání jin˘ch
osob, ale v situaci, kdy jedna hlídka
fie‰í konflikt více neÏ deseti osob, je na
prvním místû vÏdy ochrana Ïivota,
zdraví a majetku. V tomto pfiípadû
nelze ihned zajistit osobu, která se do-
pou‰tí jednání, jeÏ má znaky pfie-
stupku, a z hlediska vyfie‰ení dané situ-
ace je vhodnûj‰í nûkteré uráÏky
pfiehlédnout. To, zda do‰lo ke spá-
chání pfiestupku nebo trestného ãinu,
je poté pfiedmûtem následného ‰et-
fiení. âasto totiÏ není na místû zfiejmé,
kdo je v dané chvíli po‰kozen˘m,
a kdo se protiprávního jednání dopou-
‰tí. Takového druhu byl i pfiípad
z Varnsdorfské ulice. Zde oznamovatel
skutku cel˘ konflikt vyprovokoval
a poté, co zjistil, Ïe není schopen se
ubránit, obrátil se na policii.

Za zmínku lze je‰tû uvést, Ïe v pfií-
padû konfliktu RomÛ v PraÏské ulici fie-
‰ila situaci pouze hlídka Obvodního
oddûlení v Krásné Lípû. Konflikt cca 12
zúãastnûn˘ch osob v ul. Varnsdorfská
vyfie‰ila dvouãlenná hlídka posílená
o policejního psovoda. Do Krásné Lípy
souãasnû smûfiovala dal‰í dvouãlenná
hlídka z âeské Kamenice a z Varns-
dorfu. mjr. Franti‰ek ·vejda, 

vedoucí oddûlení

Mûsto Krásná Lípa je jednou z mála
obcí, které je‰tû mají vlastní technické
sluÏby coby souãást mûstského úfiadu.
V roce 1995 jsme ukonãili úvahy o pri-
vatizaci TS a pfiestali prodávat techniku.
Naopak v rámci omezen˘ch finanãních
moÏností mûsta kupujeme nová ãi ales-
poÀ zánovní zafiízení a stroje. Koupili
jsme tak nov˘ traktor, dodávkové auto,
zánovní nákladní auto LIAZ (zatímco
nûkdy v roce 1993 radnice podobné
v lep‰ím stavu za babku prodala), velké
sekaãky atd. I v leto‰ním rozpoãtu se
poãítalo s 1 mil. Kã na nákup víceúãe-
lového stroje. Je jím rypadlo-nakladaã-
traktor JCB (s ãelní radlicí a podkopo-
v˘m zafiízením). DÛvod nákladné koupû
byl jedin˘. Ná‰ dosavadní nakladaã se
skládal z dílÛ, které pocházely z rÛzn˘ch
zemí b˘val˘ch státÛ RVHP, a uÏ jen

tûÏko se udrÏoval v provozu. Zakoupen˘
stroj nám umoÏní i nadále provádût
spoustu nejrÛznûj‰ích prací ve vlastní 
reÏii, bez omezování a kaÏdodenního
poãítání. 

Zbynûk Linhart

V leto‰ním roce zaãala Policie âeské
republiky aplikovat EFQM Model Excel-
lence neboli projekt Evropské nadace
pro fiízení jakosti. Jedná se o novinku,
která se k nám dostala z Nizozemska,
kde jiÏ tento model vyuÏívá policie v pl-
ném rozsahu v‰ech sv˘ch sloÏek od
roku l996.

V souãasné dobû je tento model po-
vaÏován za nejpropracovanûj‰í nástroj
fiízení organizací. V zásadû jde o filozo-
fii managementu, která vychází
z úvahy, Ïe organizace mÛÏe dosáh-
nout vynikajících v˘sledkÛ pfii dosaÏení
maximální spokojenosti zákazníkÛ,
sv˘ch zamûstnancÛ a pfii respektování
okolí. V âeské republice byl tento mo-
del poprvé vyzkou‰en na Okresním fie-
ditelství Policie âR v Jindfiichovû
Hradci, pfiiãemÏ hodnocení ze strany
Policie âR i Delegace Evropské komise
v Praze vyznûla jednoznaãnû pozi-
tivnû. V leto‰ním roce bylo vybráno
nûkolik sloÏek policie, které tento mo-
del zaãnou pouÏívat, mimo jiné
i Okresní fieditelství Policie âR Dûãín. JiÏ
nyní se s ním mohou obãané setkat na
Obvodním oddûlení v Krásné Lípû, kde
je kaÏdému pfiíchozímu pfiedán k vypl-
nûní anonymní dotazník s nûkolika
otázkami. Obdobn˘ dotazník obdrÏí
i Mûstsk˘ úfiad v Krásné Lípû a úfiady
okolních obcí. Cílem je zlep‰it vztah
policie a obãana, a tím pochopitelnû
zkvalitnit práci a zlep‰it spokojenost
s policií.

Ale nejde pouze o vyplÀování dotaz-
níkÛ. KaÏd˘ obãan musí pocítit obdobné
jednání ze strany policisty, které napfií-
klad oãekává od prodavaãe v obcho-
dech, zdravotnického personálu v ne-
mocnicích apod. A k tomu má právû
EFQM Model Excellence policii, a tedy
i policisty nejen v Krásné Lípû vést.

mjr. Franti‰ek ·vejda, 
vedoucí oddûlení

Rej masek tradiãních i tûch podléhajících nekoneãné fantazii sv˘ch tvÛrcÛ fiádil
6. 3. 2004 v sále kulturního domu v Krásné Lípû. JiÏ tradiãnû se zde se‰ly malé prin-
cezniãky a nevûsty, ale nechybûli ani brouãkové, beru‰ky, ãertíci, stra‰id˘lka, ‰a‰-
kové, ãarodûjnice. Ti v‰ichni se spoleãnû bavili pfii dûtsk˘ch písniãkov˘ch hitech
a soutûÏích o sladké ceny. text a foto ·árka Pe‰ková �

Dal‰í svoz separovaného odpadu
probûhne v pondûlí 5. 4. 2004 na
Vlãí Hofie a v Zahradách a ve ãtvr-
tek 8. 4. 2004 v Krásné Lípû.

Novû zakoupen˘ víceúãelov˘ nakladaã 
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V Krásné Lípû se veselily masky v‰eho druhu



2. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 30 - 03
RM schvaluje bezplatn˘ pronájem
nebytov˘ch prostor v suterénu ob-
jektu Masarykova 246/6, Krásná Lípa
Obecnû prospû‰né spoleãnosti
âeské ·v˘carsko se sídlem PraÏská
457/52, Krásná Lípa.

Usnesení RM ã. 30 - 04
RM neschvaluje pronájem nebyto-
v˘ch prostor v suterénu objektu Ma-
sarykova 246/6, Krásná Lípa Jindfiichu
Milcovi, bytem Havlíãkova 628/34,
Krásná Lípa z dÛvodu pronájmu ji-
nému Ïadateli.

3. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 30 - 05
RM udûluje souhlas Irenû Mallé, tr-
vale bytem Krásná Lípa, Nemocniãní
1063/28 k pfiihlá‰ení trvalého pobytu
vnuka Franti‰ka Mallého, trvale by-
tem PraÏská 261/13, Krásná Lípa.

4. Návrh vyhlá‰ky na zfiízení Ptaãí ob-
lasti Labské pískovce
Usnesení RM ã. 30 - 06
RM se seznámila s návrhem vyhlá‰ky
na zfiízení Ptaãí oblasti Labské pís-
kovce a tento návrh schvaluje.

III. RÒZNÉ
1. Poskytnutí finanãního daru
Usnesení RM ã. 30 - 07
RM projednal Ïádost RNDr. Marie Pe-
chové o poskytnutí finanãního daru
na pfiístroj SUPER GL  pro 1. Zdravotní
Rumburk, a.s.
RM schvaluje poskytnutí finanãního
daru 1. Zdravotní Rumburk, a.s. v cel-
kové v˘‰i 5.000,- Kã.

2. Zpráva o inventarizaci majetku
mûsta
Usnesení RM ã. 30 - 08
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci
majetku a závazkÛ Mûsta Krásná
Lípa za rok 2003.

3. Mimofiádná inventarizace po-
zemkÛ
Usnesení RM ã. 30 - 09
RM schvaluje sloÏení DIK (dílãí inven-
tarizaãní komise) k provedení mimo-
fiádné a fiádné inventarizace po-
zemkÛ v majetku mûsta Krásná Lípa
v roce 2004 pfiedseda-ing.Rous, 
ãlenové-Vladimíra Do‰ková, Dagmar
Mrázová a ukládá DIK v tomto slo-
Ïení provést k 31. 3. 2004 mimofiád-
nou a k 31.12. 2004 fiádnou inventari-
zaci pozemkÛ v majetku mûsta
Krásná Lípa.

4. Sponzorské dary
Usnesení RM ã. 30 - 10
RM schvaluje pfiijetí sponzorsk˘ch darÛ
na podporu kulturní ãinnosti - repre-
zentaãní ples Mûsta Krásná Lípa a na
podporu práce s mládeÏí v T-klubu.

5. Kupní smlouva – odbûr obûdÛ ze ·J
Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 30 - 11
RM schvaluje kupní smlouvu mezi Mûs-
tem Krásná Lípa a Základní ‰kolou
Krásná Lípa, okres Dûãín, pfiíspûvková
organizace na odbûr obûdÛ pro za-
mûstnance Mûsta Krásná Lípa ze
‰kolní jídelny s úãinnosti od 1. 1. 2004.

6. Poji‰tûní odpovûdnosti zamûst-
nancÛ
Usnesení RM ã. 30 - 12
RM schvaluje pojistnou smlouvu
ã.5609016772 pro skupinové poji‰tûní
odpovûdnosti zamûstnance za ‰kodu
zpÛsobenou zamûstnavateli-mûstu
Krásná Lípa s KOOPERATIVOU poji‰Èo-
vnou, a.s. 
s úãinností od 14. 2. 2004 do 
13. 2. 2005. 

7. PouÏití odvodu ãásti v˘tûÏku z VHP
za rok 2003
Usnesení RM ã. 30 - 13
RM schvaluje vyuÏití pfiijat˘ch odvodÛ
ãásti v˘tûÏku z provozování v˘herních
hracích pfiístrojÛ 
za rok 2003 na vefiejnû prospû‰né
úãely, a to na ãásteãné financování
pfiíspûvkÛ na ãinnost a akce pro zá-
jmové organizace ve mûstû Krásná
Lípa v roce 2004.

8. Zánik zástavního práva
Usnesení RM ã. 30 - 14
RM bere na vûdomí zánik zástavního
práva zfiízeného zástavní smlouvou
ã.02609671-Z
ve prospûch SFÎP âR, neboÈ pÛjãka
byla mûstem Krásná Lípa v plné v˘‰i
splacena.

9. SOD – Regenerace mûstského
parku v Krásné Lípû
Usnesení RM ã. 30 - 15
RM schvaluje uzavfiení SOD ã.
2004/11/11/103 na akci „REGENERACE
MùSTSKÉHO PARKU V KRÁSNÉ LÍPù“ dle
pfiedloÏeného návrhu. Zhotovitelem je
firma HIT FLORA – sadovnické úpravy,
Zahradnictví Kfie‰ice 31, 407 11 Dûãín.

10. SOD – Provedení pfiípravn˘ch prací
a dodání zahradnick˘ch substrátÛ
Usnesení RM ã. 30 - 16
RM schvaluje uzavfiení SOD ã.
2004/11/11/105 mezi Mûstem Krásná
Lípa a firmou HIT FLORA - sadovnické
úpravy, Zahradnictví Kfie‰ice 31, 407 11

I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Úkoly z 9. zasedání ZM
Usnesení RM ã. 30 - 01
RM ukládá :
1. starostovi mûsta
- jednat s Katastrálním úfiadem ve
vûci majetkoprávního vypofiádání
pozemkÛ Jaroslavy Záleské a Mi-
chala Zenknera
2. Vladimífie Do‰kové
- vyzvat firmu Kámen a ztvárnûní,
s.r.o. k projednání nájemního vztahu
k pozemku p.p.ã. 403/1.
3. místostarostce mûsta 
- jednou roãnû pfiedkládat ZM kon-
trolu úkolÛ dlouhodobého charak-
teru, které vyplynuly z jednání
- jednat s Ústeck˘m krajem o návrhu
pfievzetí zfiizovatelství Domova dÛ-
chodcÛ a Ústavu sociální péãe mûs-
tem
4. tajemníkovi Mûstského úfiadu
pfiedloÏit ZM úpravu organizaãního
fiádu
5. odboru správy majetku mûsta 
- provést prÛzkum zájmu o odkou-
pení bytÛ ve star‰í panelové zá-
stavbû a pfiedloÏit RM návrh fie‰ení
pfiípadného prodeje bytÛ.
- navrhnout a vyãíslit úpravu balkonÛ
proti zatékání v DPS
- vyfie‰it s Martinem Bartákem zru‰ení
pfiedkupního práva
6. odboru technick˘ch sluÏeb
- provést opravu místních komunikací
‰tûrkem (Krásn˘ Buk – âelakovského -
SnûÏná)
7. ZdeÀce Malé do 15.4.2004 pfiedlo-
Ïit RM návrh nezávislé skupiny na roz-
dûlení pfiíspûvkÛ zájmov˘m a spole-
ãensk˘m organizacím ve mûstû:
- do v˘‰e 80 tis. Kã na ãinnosti organi-
zací,
- do v˘‰e 80 tis. Kã na akce.
8. Zuzanû Mausové do 13.5.2004
pfiedloÏit RM návrh na rozdûlení pfiís-
pûvkÛ obãanÛm na opravy vnûj‰ích
plá‰ÈÛ budov, stfiech, plotÛ a kvûtino-
vou v˘zdobu do v˘‰e 100 tis. Kã.

II. DO·LÁ PO·TA
1. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 30 - 02
RM schvaluje pronájem ãásti p.p.ã.
1992/1 o v˘mûfie 62000 m2 a ãásti
p.p.ã. 1819/1 o v˘mûfie 16000 m2, v‰e
k.ú. Krásná Lípa za úãelem sekání
trávy Petru Dastychovi, bytem Krásná
Lípa, Komenského 11.

USNESENÍ
z 30. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konaného dne

4. bfiezna 2004
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IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- Ïádost o zru‰ení vymáhání poplatku
za pronájem NP – Mikan Karel
- pokus o smír ve vûci nájemné za
pronájem NP – Mikan Karel
- dopis firmû Kámen a ztvárnûní, s.r.o.
– projednání Ïádosti
- usnesení o nafiízení draÏebního jed-
nání – RNDr. Eli‰ka Petrá‰ová
- pfiehled náv‰tûvníkÛ a vypÛjãen˘ch
knih
- knihovna – v˘sledky soutûÏe za mû-
síc únor
- pfiehled aktiv a pasiv od r.1994 do
r.2003

RM dále projednala zápis z jednání
této komise:
- kulturní ze dne 03. 02. 2004
- sociálnû právní ochrany dûtí ze dne
03. 03. 2004
- cestovního ruchu ze dne 01. 03.
2004
- SPOZ ze dne 01. 03. 2004
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Dûãín, dle pfieloÏeného návrhu.

11. Retranslaãní stanice
Usnesení RM ã. 30 - 17
RM schvaluje uzavfiení smlouvy o pro-
nájmu ãásti komínu na objektu Ne-
mocniãní 1066/34 (Centrální kotelna)
s firmou Interdata, za úãelem umís-
tûní retranslaãní stanice, která
umoÏní pevné pfiipojení MûÚ na In-
ternet, dle pfiedloÏeného návrhu po
splnûní zákonné podmínky 15-ti den-
ního uvefiejnûní zámûru pronájmu.

12. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 30 - 18
RM ru‰í usnesení RM ã. 19-04 ze dne
4.9.2003 na pronájem p.p.ã.
240/5,k.ú. Vlãí Hora 
Janu Rybníãkovi, bytem Krásná Lípa,
Vlãí Hora 164 z dÛvodu nezájmu Ïa-
datele.

13. Byt v domû s peãovatelskou sluÏ-
bou
Usnesení RM ã. 30 - 19
RM schvaluje pronájem bytu ã. 2
v domû s peãovatelskou sluÏbou Ne-
mocniãní 1148/12, Krásná Lípa
v tomto pofiadí:
1. Maco Václav a Macová Marie,
Nemocniãní 36, Krásná Lípa
2. Bílek Josef a Bílková Jana, Bend-
lova 7, Krásná Lípa
3. Vrba Karel a Vrbová Edita, PraÏská
48, Krásná Lípa

14. Byty
Usnesení RM ã. 30 - 20
RM vyhla‰uje zámûr obce prona-
jmout byt ã. 7, Masarykova 555/45,
Krásná Lípa o velikosti 
1+3, II. kategorie. Mûsíãní nájemné
za plochu bytu ãiní 2 501,- Kã + zá-
lohy na sluÏby spojené 
s uÏíváním bytu. Kauce je ve v˘‰i 4
000,- Kã.

15. GaráÏ
Usnesení RM ã. 30 - 21
RM vyhla‰uje zámûr obce prona-
jmout od 1.6. 2004 garáÏ u objektu
Masarykova 555/45, 
Krásná Lípa o rozloze cca 24 m2. 

Usnesení RM ã. 30 - 22
RM schvaluje pronájem garáÏe u ob-
jektu Masarykova 555/45, Krásná Lípa
Viktoru ·agátovi bytem Mánesova
1010/22, Krásná Lípa na dobu urãitou
do 31.5. 2004. Mûsíãní nájemné ãiní
984,- Kã.

16. Návrh na vyhlá‰ení ãásti obcí
Dlouh˘ DÛl a Kyjov za památkovou
zónu
Usnesení RM ã. 30 - 23

RM se seznámila s návrhem vyhlá‰ky
o prohlá‰ení území s historick˘m pro-
stfiedím ve vybran˘ch obcích a jejich
ãástech za památkové zóny a urão-
vání podmínek pro jejich ochranu
a tento návrh neschvaluje. RM schva-
luje stanovisko mûsta k pfiedloÏe-
nému návrhu tak jak je uvedeno
v textech dopisÛ ã.j.: 190/02/Rou - 01
a ã.j.: 620/04/Mau - 31.

17. Svatební obfiady
Usnesení RM ã. 30 - 24
RM schvaluje vyplatit za proveden˘
svatební obfiad a obfiad vítání ob-
ãánkÛ oddávajícímu 
a matrikáfice, kaÏdému 160,- Kã za je-
den obfiad. 
RM schvaluje vyplatit za úpravu ze-
vnûj‰ku pro oddávajícího a matri-
káfiku, kaÏdému 120,- Kã 
po pfiedloÏení úãtu.

18. Smlouva – ples mûsta 14.01.2005
Usnesení RM ã. 30 - 25
RM schvaluje uzavfiít smlouvu s hu-
dební skupinou U - STYLE na hudební
produkci na Representaãním plese
mûsta, kter˘ se uskuteãní v pátek dne
14. 01. 2005 v kulturním domû 
od 20:00 do 02:00 hodin za smluvní
cenu 5.000,- Kã.

19. Kupní smlouva
Usnesení RM ã. 30 - 26
RM schvaluje kupní smlouvu ã.
4CXS/GM1012/2004 mezi firmou
TERRAMET, spol. s r.o. Bystrá 2243
Praha 9 a Mûstem Krásná Lípa Masa-
rykova ã. 6 na zakoupení pracovního
stroje, nakladaãe JCB 4CX ,
SITEMASTER, SUPER.

20. Odvolání pfiedsedy komise
Usnesení RM ã. 30 - 27
RM odvolává na vlastní Ïádost ing. Li-
bora Krále z funkce pfiedsedy komise
pro rozdûlování dotací na kulturu
a sport.

21. Schválení pfiedsedy komise
Usnesení RM ã. 30 - 28
RM schvaluje do funkce pfiedsedy ko-
mise pro rozdûlování dotací na kul-
turu a sport Mgr.Petra HofieÀovského.

22. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 30 - 29
RM schvaluje plán akcí kulturního
domu na mûsíc bfiezen 2004.

23. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 30 - 30
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta
vãetnû pfiíloh za mûsíc leden a únor
2004 pfiedloÏen˘ kronikáfiem mûsta
Ivanem Jaklem.

I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Galerie âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 31 - 01
RM schvaluje nabídku o.p.s. âeské
·v˘carsko na zfiízení galerie âeského
·v˘carska v objektu Kfiinické námûstí
5 z prostfiedkÛ poskytnut˘ch Appian
Group, a.s. ve v˘‰i 350 tis.Kã. 
RM schvaluje v˘pÛjãku pfiedmûtn˘ch
nebytov˘ch prostor pro o.p.s. âeské
·v˘carsko na dobu 6 let, za pfiedpo-
kladu provedení stavebních úprav
prostor a provozování galerie.
RM schvaluje pfiíspûvek pro o.p.s.
âeské ·v˘carsko ve v˘‰i 70 tis.Kã jako
podíl na úpravách nebytov˘ch pro-
stor Kfiinické námûstí 5, z rozpoãtové
rezervy mûsta. 

2. V˘bûrové fiízení na dodavatele
akce – Rekonstrukce zelenû mûst-
ského hfibitova v Krásné Lípû
Usnesení RM ã. 31 - 02
RM na návrh komise pro posouzení
a hodnocení nabídek schvaluje zho-
tovitelem díla „Rekonstrukce zelenû
mûstského hfibitova v Krásné Lípû“
firmu HIT FLORA – sadovnické
úpravy, Zahradnictví Kfie‰ice 31, 407
11 Dûãín. 

USNESENÍ
z 31. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konaného dne

18. bfiezna 2004



II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 31 - 03
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat 
pozemky:
p.p.ã. 395/1 1557 m2 k.ú. Krásná Lípa

2. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 31 - 04
RM vyhla‰uje zámûr obce prona-
jmout pozemky:
p.p.ã. 1952/1 1598 m2 k.ú. Krásná
Lípa
p.p.ã.2004/1 /ãást/ 1200 m2 k.ú.
Krásná Lípa

Usnesení RM ã. 31 - 05
RM schvaluje pronájem ãásti p.p.ã.
1297 o v˘mûfie 400 m2, k.ú. Krásná
Lípa za úãelem zfiízení zahrady Pav-
línû Appeltové, bytem Krásná Lípa,
Masarykova 16/1.

Usnesení RM ã. 31 - 06
RM neschvaluje pronájem ãásti
p.p.ã. 1297 o v˘mûfie 400 m2, k.ú.
Krásná Lípa Martinû Zatloukalové,
bytem Krásná Lípa, Nemocniãní
1149/12a z dÛvodu pronájmu jinému
zájemci.

3. Dodatek ke smlouvû o zfiízení vûc-
ného bfiemene
Usnesení RM ã. 31 - 07
RM doporuãuje ZM schválit dodatek
ã. 1 ke smlouvû ã. 1076/2003 mezi
Mûstem Krásná Lípa a Ústeck˘m kra-
jem Ústí nad Labem o zfiízení vûc-
ného bfiemene k p.p.ã. 2989/2, k.ú.
Krásná Lípa pro uloÏení pfiípojky
plynu pro objekt Dûtského domova
v Krásné Lípû, kter˘m se ru‰í ãl. VI.
této smlouvy.

4. Byty
Usnesení RM ã. 31 - 08
RM doporuãuje ZM schválit pfievod
práv a závazkÛ vypl˘vajících ze
smlouvy o uzavfiení budoucí kupní
smlouvy ã. 2002/40/13-179 na byt ã.
6 v objektu Nemocniãní 1149/12a,
mezi Mûstem Krásná Lípa a Vladimí-
rou Appeltovou, bytem Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa na Katefiinu
Appeltovou, bytem Nemocniãní
1137/6, Krásná Lípa.

Usnesení RM ã. 31 - 09
RM schvaluje v˘mûnu bytu mezi Vla-
dimírou Appeltovou byt ã. 6, Ne-
mocniãní 1149/12a, Krásná Lípa
a Katefiinou Appeltovou byt ã. 34,
Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa za
tûchto podmínek : 
1) Pfiechod práv a závazkÛ k bytu ã.
6, Nemocniãní 1149/12a musí b˘t
schválen ZM a musí b˘t splnûny

v‰echny podmínky ãl. 7 odst. 2
smlouvy o smlouvû budoucí.
2) Appeltová Vladimíra uhradí kauci
ve v˘‰i 5.000,-Kã a pfii podpisu ná-
jemní smlouvy na byt ã.34, Nemoc-
niãní 1137/6 uhradí nájemné na 6
mûsícÛ dopfiedu.

Usnesení RM ã. 31 - 10
RM schvaluje v˘mûnu bytu mezi Boh-
darem a RÛÏenou Vondráãkov˘mi
byt ã. 14, Nemocniãní 1064/30,
Krásná Lípa, vlastník bytu Oblastní
stavební bytové druÏstvo Dûãín
a Renatou Vondráãkovou byt ã. 42,
Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa
vlastník Mûsto Krásná Lípa za tûchto
podmínek : 
1) V˘mûna bytu se uskuteãní aÏ po
schválení v˘mûny bytu pfiedstaven-
stvem OSBD Dûãín.
2) Bohdar a RÛÏena Vondráãkovi
uhradí kauci ve v˘‰i 5.000,-Kã a pfii
podpisu nájemní smlouvy 
na byt ã.42, Nemocniãní 1137/6
uhradí nájemné na 6 mûsícÛ do-
pfiedu.

5. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 31 - 11
RM projednala Ïádosti o pronájem
nebytov˘ch prostor v objektu Kfii-
nické nám. 6/11, Krásná Lípa
a ukládá SMM vyzvat SoÀu a Ro-
mana Kováfiovi, bytem RÛÏová
1522/2d, Rumburk k pfiedloÏení po-
drobn˘ch informací o zámûru vybu-
dovat lékárnu, souhlas Státního
ústavu pro kontrolu léãiv a âeské lé-
kárenské komory do 13.4.2004. 

6. Nemovitosti
Usnesení RM ã. 31 - 12
RM doporuãuje ZM schválit uzavfiení
smlouvy s Martinem Bartákem, by-
tem Zelenohorská 502/25, Praha
o zru‰ení pfiedkupního práva jako
práva vûcného k nemovitostem
Varnsdorfská 508/83 se st.p.ã 586/1,
k prÛmyslovému objektu se st.p.ã.806
a p.p.ã, 829/3 v‰e k.ú. Krásná Lípa,
prodan˘ch Martinu Bartákovi smlou-
vou ze dne 16.7.1993.

III. RÒZNÉ
1. Pravidla podpor ze strukturálních
fondÛ
Usnesení RM ã. 31 - 13
RM bere na vûdomí informace sta-
rosty mûsta a pfiedbûÏn˘ návrh pra-
videl poskytování podpor 
ze Spoleãného regionálního operaã-
ního programu – fondu EU.

2. Projekt Centrum âeského ·v˘car-
ska

Usnesení RM ã. 31 - 14
RM bere na vûdomí informace
o prÛbûhu pfiíprav Projektu Centrum
âeského ·v˘carska a podporu a zá-
‰titu ministra zahraniãních vûcí âR
JUDr. Cyrila Svobody.
RM schvaluje dopracování jednotli-
v˘ch projektÛ a ukládá starostovi
mûsta navrhnout zpÛsob financo-
vání pfiípravn˘ch prací.
RM schvaluje podání Ïádosti na
MMR âR – pfiíprava projektÛ do struk-
turálních fondÛ EU.

3. Oprava suterénu radnice
Usnesení RM ã. 31 - 15
RM schvaluje provedení oprav
a úprav suterénních prostor objektu
Masarykova 6 - Radnice ve v˘‰i 180
tis.Kã (pfiíãky, vytápûní, osvûtlení,
malování, podlahy, atp.).

4. V˘bûrové fiízení na zhotovení díla
„Obytn˘ dÛm s 28 b.j. Krásná Lípa“
Usnesení RM ã. 31 - 16
RM schvaluje podmínky v˘bûrového
fiízení na zhotovení díla „Obytn˘ dÛm
s 28 b.j., Krásná Lípa“ dle návrhu
a ukládá vedoucímu odboru v˘-
stavby a ÎP zajistit realizaci.

5. V˘bûrové fiízení na zhotovení díla
„Regenerace panelového sídli‰tû
v Krásné Lípû“
Usnesení RM ã. 31 - 17
RM schvaluje podmínky v˘bûrového
fiízení na zhotovení díla „Regenerace
panelového sídli‰tû v Krásné Lípû“
dle návrhu a ukládá vedoucímu od-
boru v˘stavby a ÎP zajistit realizaci.

6. Kácení smrku v parku pfied Z·
Usnesení RM ã. 31 - 18
RM se seznámila s problematikou
prÛbûhu v˘stavby kanalizace ve
mûstû a stfietu vedení kanalizaãní
stoky s korytem Kfiinice a stávajícího
smrku v prostoru parku pfied ‰kolou.
RM neschvaluje pokácení smrku
v parku a doporuãuje dodavateli
stavby VHS – a.s. Teplice zajistit ve-
dení kanalizace jin˘m zpÛsobem
(napfi. protlak) bez ohroÏení stability
stromu. 
RM ukládá starostovi mûsta vyzvat
stavební firmu VHS – a.s. Teplice
k nápravû v provádûní stavby. 

7. Privatizace bytÛ
Usnesení RM ã. 31 - 19
RM projednala Zásady prodeje byto-
vého fondu z majetku mûsta
a ukládá vedoucímu SMM pokraão-
vat v pfiípravû privatizace bytÛ.

8. Vymáhání pohledávek
Usnesení RM ã. 31 - 20
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RM schvaluje pfiedání pohledávek
mûsta Krásná Lípa v pfiedloÏeném
znûní právnímu zástupci mûsta
Krásná Lípa k jejich vymoÏení pro-
stfiednictvím soudního exekutora.

9. Mandátní smlouva
Usnesení RM ã. 31 - 21
RM schvaluje mandátní smlouvu na
zpracování daÀového pfiiznání
k dani z pfiíjmÛ právnick˘ch osob za
zdaÀovací období roku 2003 mezi
mûstem Krásná Lípa a Ing. Pavlem
Lampou-daÀov˘m poradcem, Rum-
burk, LuÏické námûstí 158.

10. V˘jimka z územního plánu mûsta
Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 31 - 22
RM doporuãuje ZM schválit ve smyslu
§ 31, odst. 3, zákona ã. 50/1976 Sb.
o územním plánování a stavebním
fiádu v platném znûní, úpravu
smûrné ãásti schváleného ÚPSÚ
mûsta Krásná Lípa - vyuÏití lokality
v ul. Doubická pro v˘stavbu rodin-
ného domku na p.p.ã. 2084, k.ú.
Krásná Lípa.

11. Neoprávnûné uÏívání pozemku
Usnesení RM ã. 31 - 23
RM bere na vûdomí zji‰tûní odboru
v˘stavby a ÎP o neoprávnûném zá-
boru ãásti p.p.ã. 1561/1, k.ú. Vlãí
Hora a ukládá odboru v˘stavby a ÎP
vyzvat Vítûzslava Fritsche, bytem
Krásná Lípa, SnûÏná 28 k vypofiádání
majetko-právního vztahu. 

12. Oprava kaple ve Vlãí Hofie
Usnesení RM ã. 31 - 24
RM schvaluje zpracování PD a sta-
vebního povolení stavby kaple ve
Vlãí Hofie st.p.ã. 263 k.ú. Vlãí Hora fir-
mou PROJEKT, Václav Kortus, Horská
625/15, Dûãín 2 za cenu 22 000,- Kã.

13. Knihovní systém Clavius
Usnesení RM ã. 31 - 25
RM doporuãuje ZM pfiijetí dotace
z MK âR ve v˘‰i 45 000,- Kã urãené
na nákup knihovnického software
a PC stanice.
RM schvaluje financování Zavedení
automatizovaného knihovnického
systému v mûstské knihovnû ve v˘‰i
20 000,- Kã z rozpoãtové rezervy
mûsta.

14. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 31 - 26
RM schvaluje plán akcí kulturního
domu na mûsíc duben 2004.

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:

- podpora projektu Centrum âes-
kého ·v˘carska – Cyril Svoboda
- pfiehled práce komisí v roce 2003
- nabídka na vypracování PD stavby
- kaple Vlãí Hora
- pfiehled pfiíjmÛ za VHP v roce 2003
- informace z denního tisku o prodeji
panelov˘ch bytÛ

RM dále projednala zápis z jednání
této komise:
- kulturní ze dne 02. 03. 2004

Mûsto Krásná Lípa pfiijme 
od 19. 4. 2004 

SPRÁVCE SPORTOVNÍHO
AREÁLU

pracovní náplÀ: správa tûlocviãny,
správa tenisov˘ch kurtÛ, minigolfu
a dal‰ích hfii‰È, provoz a údrÏba areálu,
pronájem sportovi‰È
poÏadujeme: S· vzdûlání, organizaãní
a komunikaãní schopnosti, aktivní pfií-
stup, samostatnost
s Ïádostí uchazeã pfiedloÏí: strukturo-
van˘ Ïivotopis, doklad o vzdûlání
Pfiihlá‰ky zasílejte do 31. 3. 2004 na ad-
resu: Mûsto Krásná Lípa, Masarykova
246/6, 407 46 Krásná Lípa, informace
na tel. 412 354 822 - Volfová

Mûsto Krásná Lípa pfiijme

ZAMùSTNANCE DO
SPORTOVNÍHO AREÁLU

na dobu urãitou od 1. 5. 2004 do 
30. 9. 2004.
pracovní náplÀ: péãe a drobná
údrÏba sportovi‰È, provoz bufetu
poÏadujeme: aktivní pfiístup, samostat-
nost
s Ïádostí uchazeã pfiedloÏí: strukturo-
van˘ Ïivotopis, doklad o vzdûlání
Pfiihlá‰ky zasílejte do 31. 3. 2004 na ad-
resu: Mûsto Krásná Lípa, Masarykova
246/6, 407 46 Krásná Lípa, informace
na tel. 412 354 822 - Volfová

Správa NP âeské ·v˘carsko vypisuje 
v˘bûrové fiízení na pozici

INVESTIâNÍ A STAVEBNÍ
REFERENT

NáplÀ práce: 
pfiíprava investiãních akcí, zpracování
rozpoãtÛ a plánÛ nákladÛ na pfií-
pravné, prÛzkumné a projektové
práce apod.; zpracování v˘bûrov˘ch
fiízení
PoÏadujeme:
- V· ãi nástavba v oboru stavebnictví
- orientace v oboru, praxe min. 2 roky
- znalost zákona o zadávání vefiejn˘ch
zakázek
- základní znalost úãetnictví
- práce na PC
- ¤P sk.B
- samostatnost, flexibilita
Nabízíme:
- zajímavá samostatná práce
- moÏnost dal‰ího vzdûlávání
- moÏnost ubytování
Nástup: ihned
Strukturovan˘ Ïivotopis za‰lete 
do 31. 3. 2004 na adresu: Správa NP
âeské ·v˘carsko, PraÏská 52, 407 46
Krásná Lípa nebo e-mail: 
d.drozdova@npcs.cz. Pfiíp. inf. na tel:
412 354 041, Ing.Drozdová.

knihovní fond tvofiilo 17 639
svazkÛ (z toho nauãná literatura
4 827 sv. a krásná literatura 12
319 sv.)
pfiírÛstek za rok 2003 – 285 knih
registrovan˘ch ãtenáfiÛ 275,
z toho 179 do 15 let 
poãet náv‰tûv - 1919 ãtenáfiÛ
v˘pÛjãky - celkem 7 268 knih
(z toho nauãná literatura 1 515,
krásná literatura 4 153, nauãná 
literatura pro dûti 635 a krásná li-
teratura pro dûti 965), v˘pÛjãky
periodik 585

Jindra Malinová, knihovnice

Mûstská knihovna
v Krásné Lípû 
v roce 2003 

v ãíslech

B. Cartland: Urozen˘ sluha 
- Ïensk˘ román
K. Cates: Zlovûstné proroctví 
– americk˘ román
P. Clement: Tajemství kliniky 
– lékafisk˘ román
J. Dûdková: âekanky 
- dívãí román
E. H.  Edwards: Obrazová encyk-
lopedie koní
K. Felt: Ho‰i dûkujeme! 
– sport, fotbal
Ottova v‰eobecná encyklope-
die
P. Vanderberg: FaraonÛv komplot 
- historick˘ román
Nejv˘znamnûj‰í postavy v historii 
- pro dûti 4-15 let

Nové knihy 
v mûstské 
knihovnû



26. bfiezna 2004 strana 3

Mûsto Krásná Lípa zvaÏuje nabídku prodeje
bytÛ z panelov˘ch domÛ. Podmínky, za nichÏ
se prodej témûfi sedmi desítek bytÛ usku-
teãní, musí nejdfiíve na svém dubnovém za-
sedání schválit Zastupitelstvo mûsta Krásná
Lípa. Pokud se tak stane, následovalo by
v kvûtnu spoleãné setkání obyvatel bytÛ
a pfiedstavitelÛ mûsta. Pfiednost pfii prodeji
bytÛ do osobního vlastnictví budou mít stá-
vající nájemníci. Rozhodnutí o koupi bytu
bude záleÏet na nich samotn˘ch a nebudou
k nûmu nuceni. 

Bûhem jarních prázdnin zaãaly v krásnolip-
ské základní ‰kole stavební opravy suterénu
budovy. Za 965 000 Kã z investiãního fondu
pfiíspûvkové organizace Z· Krásná Lípa se re-
alizuje zázemí pro v˘tvarnou a keramickou
dílnu, vybuduje sociální zafiízení a zkulturní
prostfiedí suterénu ‰koly. Opravy skonãí na
konci dubna.

V Krásné Lípû probûhlo 17. 3. 2004 mezi 10-
17 hod. vy‰etfiení obãanÛ na tuberkulózu
plic. Na Kfiinické námûstí dorazili pracovníci
Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem
s vojensk˘m autobusem, kter˘ je vybaven za-
fiízením na snímkování plic. Vy‰etfieno bylo 70
lidí. Cílem je vyhledávání nemocn˘ch ze so-
ciálnû slab˘ch skupin obyvatel. Motivací mo-
hla b˘t nejen péãe o své zdraví, ale i pou-
kázka na jídlo v hodnotû 100 Kã, kterou
kaÏd˘ po vy‰etfiení obdrÏel. Souãasnû byl
provádûn prÛzkum Ïivotního stylu obyvatel
formou vyplnûní anketního lístku. V˘sledky vy-
‰etfiení budou známy bûhem následujícího
mûsíce. 

17. 3. 2004 se se‰la nezávislá komise pro
pfiidûlování pfiípûvkÛ zájmov˘m organiza-
cím. Hodnoceno bylo 48 podan˘ch Ïádostí -
16 z nich usilovalo o pfiíspûvek na ãinnost or-
ganizace a 32 na pofiádání akce. Jedna Ïá-
dost pfii‰la po termínu, a byla proto na zá-
kladû pravidel vyfiazena. Komise navrhla
Radû mûsta Krásná Lípa, jak rozdûlit vyãle-
nûn˘ch 200 000 Kã, pfiiãemÏ 80 tis. je urãeno
na akce (Ïádáno bylo 215 000 Kã) a 80 tis.
na ãinnost zájmov˘ch organizací. Zbyl˘ch 40
000 Kã tvofií finanãní rezervu, která se pouÏije
na uspofiádání mimofiádné akce, nebo kon-
cem kalendáfiního roku poslouÏí jako od-
mûna pro nejúspû‰nûj‰í mûstské organizace.
Koneãné rozhodnutí vydá RM v dubnu. Pofia-
datelé akcí, které jsou v „Kalendáriu akcí pro
rok 2004“, mohli získat aÏ 50% pfiíspûvek na
úhradu nákladÛ, ostatní pak 30% pfiíspûvek.

Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘-
carsko pfiipravuje ve spolupráci s mûstem
Krásná Lípa vznik galerie âeského ·v˘carska.
Z toho dÛvodu zahájila rekonstrukci prostor
v objektu Informaãního stfiediska Národního
parku âeské ·v˘carsko na Kfiinickém námûstí
v Krásné Lípû, kde bude galerie umístûna.

Zkrátka
Pondûlí 29. 3. 2004 Jeepers Creepers 2 od 18.00 hod.

ZrÛdné netop˘fií monstrum Creepers, Ïízniv˘ feÈák laãn˘ krve opût pfiichází. 94 min. 
MládeÏi nepfiístupno. Vstupné 50Kã.
Stfieda 31. 3. 2004 Piková trojka od 18.00 hod.

Slova, slova, slova aneb Meg Ryanová na tenkém ledû feministického thrilleru. 118 min.
Pfiístupno od 18 let. Vstupné 50 Kã.
Pondûlí 5. 4. 2004 DOKUD NÁS SMRT NEROZDùLÍ od 18.00 hod.

ZachraÀuje lidstvo, ale ohroÏuje svatbu svého syna. Mentálnû nestabilní a velmi nebez-
peãn˘ tajn˘ agent Michael Douglas v akãní komedii. 95 min. Vhodn˘ od 12 let. Vstupné
50 Kã. 
Stfieda 7. 4. 2004 NESNESITELNÁ KRUTOST od 18.00 hod.

George Clooney coby ‰piãkov˘ rozvodov˘ právník a Catherine Zeta–Jonesová jako roz-
vodová zlatokopka v romantické komedii. 100 min. Vhodn˘ od 12 let. Vstupné 50 Kã.

Kino Krásná Lípa

V krásnolipském kulturním domû se ode-
hraje kfiest premiérového CD praÏské sopra-
nistky Vandy Bfiezinové a kaza‰ského klaví-
risty Michaila Balabiãeva. Kfiest
kompaktního disku Bella mia fiamma se
uskuteãní v pátek 26. 3. 2004 od 18.30 hod.
Kmotrem CD se stane Josef Zoser, senátor
a starosta Jifietína pod Jedlovou. Souãástí
kfitu bude koncert obou protagonistÛ, na
kterém zazní skladby Mozartovy, Verdiho,
Pergolesiho a Chopinovy. Jako spoluúãin-
kující vystoupí houslista Jakub Jansk˘. 

Mûstská knihovna v Krásné Lípû pofiádá
v noci z 2. na 3. 4. 2004 Noc s Andersenem.
Akce je urãena pro dûti do 11 let k pod-
pofie dûtského ãtenáfiství a na ukonãení
akce Bfiezen – mûsíc Internetu. 

V Obfiadní síni Mûstského úfiadu v Krásné
Lípû se v úter˘ 13. 4. 2004 uskuteãní opoÏ-
dûná vernisáÏ fotografií Václava Sojky
a básní Patricie Anzari. V˘stava byla uspo-
fiádána u pfiíleÏitosti Svûtového dne vody,
kter˘ se pfiipomíná pod zá‰titou UNESCO,
v novû vznikající „Minigalerii na schodech“.
V budovû Mûstského úfiadu je k vidûní od
25. 3. 2004 do konce dubna. OpoÏdûnou
vernisáÏ doplní zpûv zhudebnûn˘ch básní.
Zaãátek je v 17.00 hod. 

Mráz, sychravo, sníh, fujavice, plískanice -
nic z toho nezabrání oddílu Ranger, aby ne-
vyuÏil kaÏdé volné chvíle ke spoleãn˘m set-
káváním v pfiírodû. Rok 2004 jsme zahájili 
17. ledna SáÀkyjádou na Pavláku. Následo-
vala Víkendovka na Alja‰ce. Zlatokopec-
k˘m srubem se v‰ím v‰udy se stala na tfii dny
chata Sichovka nedaleko Doubice. Cel˘ ví-
kend nám dûlaly spoleãnost a hlavnû nás
inspirovaly Londonovy povídky, proto 
nechybûly závody psích spfieÏení, sázky
a ruleta. 

MoÏná posledního leto‰ního snûhu jsme si
do sytosti uÏili bûhem jarních prázdnin. Ten-
tokrát jsme si k pobytu zvolili skuteãné místo,
a to Jifiíkov. Zku‰ené oko rangera i zde obje-
vilo leccos zajímavého. V pfiíhodném terénu
v lese nad Jifiíkovem jsme si zahráli první
z plejády bojovek. Udûlali jsme si v˘let do
RoÏan k javorové bránû a zabojovali si
o snûhuláky. Poslední den jsme se snaÏili
ubránit kfiíÏ svatého Jifií, patrona mûsta Jifií-
kova. Po veãerech jsme hráli hry, abychom
lépe poznali sami sebe i své kamarády, zpí-
vali a ãetli atd. 

PfiestoÏe nám RangerÛm dûlají zimní rado-
vánky dobfie, uÏ se tû‰íme na jaro, aby-
chom mohli objevovat zase nûco trochu ji-
ného. TakÏe neuklízím batoh a spacák
a ptám se vás, rangefii: Kdy a kam bude
první jarní víkendovka?

Jarmila Vrtílková27. 3. 2004 sobota, 14.00 - soutûÏ v lezení na
lezecké stûnû (pfiihlá‰ky do 26. 3., startovné
5,- Kã)
28. 3. 2004 nedûle, 14.00 - turnaj v dámû
(pfiihlá‰ky do 27. 3., startovné 5,- Kã
AÏ do 31. 3. 2004 probíhá soutûÏ o nejlep‰í
návrh interiéru T-klubu. Vyhlá‰ení probûhne
v mûsíci dubnu.

Odpracuj si 5 hodin a má‰ cel˘ mûsíc
zdarma - lezeckou stûnu, stolní fotbal,
‰ipky, kuleãník, stolní tenis, stolní hry a ve‰-
keré vybavení klubu. K tomu jako bonus
dostane‰ vstupenku do kina a dvakrát do
mûsíce mÛÏe‰ zadarmo do bazénu!

Pozvánky âert a Ranger
nikdy nespí!

Plán akcí T-klubu

Tip ,,téãka“

„Pfied v˘pravou na Alja‰ku – jóó to nám
bylo je‰tû hej!“



Kulturní dÛm v Krásné Lípû hostí v pátek 26.
3. 2004 netradiãní akci - kfiest CD koloraturní
sopranistky MUDr. Vandy Bfiezinové. Narodila
se pfied tfiiceti lety v Praze. Roku 2001 ukon-
ãila studia na Lékafiské fakultû UK. Poté se vy-
dala na dráhu sólové pûvkynû. V témÏe roce
vytvofiila spolu s barytonistou Eziem Bertolou
ãesko-italské operní duo Gaudium Praha –
Marene. V roce 2003 ve ·luknovském v˘-
bûÏku uspofiádala Mezinárodní hudební festi-
val nejsevernûj‰ích âech. K jejím zájmÛm
patfií sport a astrologie. 

Nenastoupila jste dráhu lékafiky a místo
toho jste se zaãala naplno vûnovat hudbû.
Bylo hodnû obtíÏné zaãít opût od zaãátku? 

Ze zaãátku se mi to tak tûÏké nezdálo.
Mnoho lidí nakonec dûlá úplnû jiné povolání,
neÏ které vystudovali. S vûdomím, Ïe zaãí-
náte pfiece jen pozdûji neÏ ti druzí, v prÛmûru
o deset let - to v‰ak vyÏaduje ãlovûka ce-
lého. Spoustu práce a vÛli v‰e dohonit, ale
zároveÀ neukvapit. V˘hodou je ale, Ïe jste
uvûdomûlej‰í, víte lépe, co chcete neÏ pfied
tûmi deseti lety. A stále je co se uãit. Není to
jen o umûní zpívat, ale také to, co umíte,
umût nabídnout a prodat. Konkurence na
tomto poli je dost veliká a nikdy nespí.

âím vás po letech odmlky hudba pohltila?
Je to ve hvûzdách. Nebo sudiãky u kolébky

rozhodly… Vûfiím, Ïe máte-li v Ïivotû opravdu
nûco dûlat, dfiíve ãi pozdûji si vás to najde.
To je ov‰em jen zaãátek. Pak teprve nastává
dfiina a tûÏké dilema, zda jít za hlasem svého
srdce cestou tvrdé, nebo se radûji drÏet urãi-
t˘ch jistot, ale s prázdn˘mi místy v du‰i. Moje
krédo je „per aspera ad astra“, trnitou ces-
tou ke hvûzdám. A jak to tedy trklo zrovna
mne? Jednodu‰e tak, Ïe mi po letech studia
i sportu hudba zaãala chybût a rostla touha
po tom alespoÀ zkusit - aÏ do takové inten-
zity, Ïe jsem to zkusila. Ve ãtyfiiadvaceti. Od
zaãátku.

Pfiedstavíte nám své hudební projekty?
Vedle kfitu premiérového CD, které jsme na-

toãili spoleãnû s klavíristou Michailem Balabi-
ãevem, pocházejícím z Kazachstánu, Ïijícím
v Praze, v souãasné dobû také pfiipravuji pro-
gram leto‰ního roãníku Mezinárodního hu-
debního festivalu nejsevernûj‰ích âech.

Obyvatelé Krásné Lípy se s va‰ím jménem
mohli poprvé setkat loni právû v souvislosti
se zmínûn˘m festivalem. Jeden z koncertÛ
se odehrál i v Krásné Lípû. Co bylo impulsem
k uspofiádání festivalu?

Toho bylo víc, nejvíce asi obohatit kulturní
dûní v kraji, kde se mi moc líbí, a ke kterému
mám od dûtství vztah. Druh˘ impuls byl tro-
chu soukrom˘. V posledních letech jsem se
sem tolik nedostala, jak bych chtûla a jak by
se patfiilo. I proto jsem se takto rozhodla – pfii-
jedu ãastûji a navíc sem nûco pfiinesu. Ra-
dost je pak na obou stranách - druh˘ den
po koncertû vezmu úãinkující na procházku
po okolí a k nám do (krásnolipského) muzea
na v˘stavu skladatelÛ ·luknovska. V‰ichni
byli nad‰ení. 

Pro leto‰ek pfiipravujete dal‰í roãník festi-
valu. MÛÏete prozradit nûjaké podrobnosti? 

Zaãínáme jako loni ve Varnsdorfu a to 20.
5. 2004. Tentokrát je novinkou, jak jinak, bû-
Ïeck˘ závod Da Capo al Fine, pofiádan˘ at-
letick˘m oddílem TJ Slovan Varnsdorf ve spo-
lupráci s Mûstsk˘m divadlem Varnsdorf.
Startovní v˘stfiel hlavního závodu v délce
1/10 maratonské trati (4200m) tak odstartuje
cel˘ leto‰ní roãník MHF. Dal‰í koncert bude
26. 6. ve Filipovû a 3. 7. 2004 ve ·luknovû.
SvÛj koncert bude mít v srpnu i Krásná Lípa,
vystoupí zde âesko-italské operní duo Gau-
dium Praha-Marene, s italsk˘m basbarytonis-
tou Eziem Bertolou. O dal‰ích koncertech se
teprve jedná. 

Hodnû dÛleÏit˘ je pro vás sport. PfiiblíÏíte
nám svou bûÏeckou kariéru?

Zaãala jsem bûhat pomûrnû pozdû, aÏ
v 16 letech. Zprvu proto, abych se zbavila
nûkolika kilogramÛ navíc. To jsem ov‰em bû-
hala sprinty od 100 do 400 m, nûkdy i 400
pfiekáÏek. V první lize jsem s tím - tenkrát
v dresu Bohemians – celkem slu‰nû bodo-
vala. Pozdûji jsem startovala za Slavii také
v extralize. Tam uÏ se bûhá trochu rychleji.
V té dobû jsem v‰ak uÏ zaãínala se zpûvem
a to se s krátk˘mi tratûmi ponûkud neslu-
ãuje, a tak pfii‰el okamÏik, kdy jsem si musela
vybrat. Rozlouãila jsem se tedy s ãasem 58,6
na 400 m a bûhala dále jen rekreaãnû, na
údrÏbu. Sem tam jsem pomûfiila síly i s ostat-
ními. Tradiãnû na Velké kunratické, pak jsem

zaãala zkou‰et závody mimo dráhu – 3 km, 5
km, Bûchovice, pÛlmaraton, i cel˘ maraton.
Nejradûji mám tratû od 3 do 10 km. 

Máte zajímavé rodinné kofieny, mÛÏete
o nich povûdût nûco bliÏ‰ího?

První hudební základy jsem získala od
svého tatínka Miroslava Venhody, zaklada-
tele PraÏsk˘ch madrigalistÛ. Dovedl mû pfii-
vést k hudbû tak, Ïe mû to bavilo. I kdyÏ uÏ
dlouho neÏije, získala jsem k hudbû natolik
siln˘ vztah, Ïe i pfies to, Ïe jsem nakonec stu-
dovala úplnû v jiném oboru, dokázala jsem
se k ní sama vrátit. I z druhé strany je to zají-
mavé - mÛj prastr˘c Jan Bfiezina, kterému by
letos bylo 90 let, byl v roce 1937 prvním âe-
chem úspû‰né ruské v˘pravy na Severní pól.

Va‰e maminka, novináfika a spisovatelka
TaÈána Bfiezinová, v Krásné Lípû zprovoznila
muzeum âeského ·v˘carska a Krásnolipska.
UÏ fiadu let v‰emoÏnû propaguje zdej‰í kraj.
Je i vám nûãím blízk˘m, nebo 
byl pouze místem povinn˘ch rodinn˘ch 
dovolen˘ch?

Jako malá jsem tu trávila dûtství, pfiede-
v‰ím v létû. UÏívala jsem si tu prázdniny, nû-
kdy vánoce. Pozdûji jsem byla ãím dál tím
vázaná v Praze a také jako kaÏd˘ si proÏila
dobu „samostatnosti“, kdy bych sem radûji
jezdila spí‰e sama nebo se sv˘mi pfiáteli. To
bylo ale pfiíli‰ daleké a ne zrovna pohodlné
cestování. Zvlá‰tû kdyÏ – bez auta sem je-
dete tfii hodiny autobusem a je‰tû pofiádn˘
kus pû‰ky. KdyÏ uÏ jsem se sem ale pfiiharco-
vala, nikdy se mi nechtûlo zase zpátky. Je tu
krásnû po cel˘ rok a pokaÏdé zde nacházím
nûco nového. V poslední dobû si to tu oblíbil
i mÛj pfiítel, takÏe jezdíme ãastûji. Nejen kvÛli
práci, samozfiejmû.

Klára Mr‰tíková
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Matefiské centrum BERU·KA Krásná Lípa
a Mûsto Krásná Lípa pofiádají v 1. patfie
krásnolipského kulturního domu burzu
dûtského jarního a letního obleãení
a hraãek. V‰ichni jste srdeãnû zváni!
V pátek pfiineste vûci, které chcete pro-
dat a v sobotu si naopak pfiijìte nakou-
pit. Na burze mÛÏete také vûnovat
hraãky (koãárky, panenky, autíãka, od-
ráÏedla ad.) dûtem do Matefiského
centra Beru‰ka.
Pátek 16. 4. 2004 od 16–18 hod pfiíjem
vûcí

Sobota 17. 4. 2004 od 8–11 hod PRODEJ,
15–16 hod v˘dej neprodan˘ch vûcí

Tradiãní akci „Otvírání studánek“ po-
fiádá v sobotu 27. 3. 2004 Klub ãesk˘ch
turistÛ Krásná Lípa. Desetikilometrová
trasa povede z Kfiinického námûstí k pra-
menÛ Kfiinice a zpût. Pochod zaãíná
v 10.30 hod. Bufity s sebou. 

Stfieleck˘ spolek Rumburk pofiádá v ne-
dûli 28. 3. 2004 na stfielnici v Krásné Lípû
Stfieleck˘ závod Sportka.

Kontrabasista Michael Má‰a pfii koncertu
6. 3. 2004 v obfiadní síni MûÚ
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