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Krásná Lípa realizuje
projekty za dvû stû milionÛ
AÏ dvû stû milionÛ korun na rÛzné projekty
získala krásnolipská radnice. Pro získání dotace je ale nutná finanãní spoluúãast
mûsta. To má na‰tûstí k dispozici dvacet milionÛ, které mu zbyly z loÀského hospodaﬁení. „Tûchto dvacet milionÛ není jen samotn˘ pﬁebytek z hospodaﬁení. V˘znamnou
ãást tvoﬁí i akcie Severoãeské energetiky,
které jsme prodali,“ uvedl krásnolipsk˘ starosta Zbynûk Linhart.
Radnice hodlá tyto peníze z vût‰í ãásti vyuÏít na financování projektÛ Centra âes-

kého ·v˘carska. Zbytek ale i na dal‰í projekty. „Realizovat chceme napﬁíklad nové
autobusové nádraÏí,“ doplnil starosta.
Kromû nádraÏí Krásná Lípa investuje i do pﬁípravy nov˘ch projektÛ. „Chceme b˘t pﬁipraveni na pﬁípadné granty a nenechávat
v‰e na poslední chvíli. Proto budeme zpracovávat projekty do zásoby a jen ãekat na
vhodn˘ dotaãní titul,“ zdÛraznil Linhart.
Krásná Lípa letos hospodaﬁí s rozpoãtem
ve v˘‰i sto devadesáti tﬁí milionÛ korun.
(jf)

Dopravní „neobsluÏnost“ v Krásné Lípû
Nedostateãná základní dopravní obsluÏnost velmi trápí nejen obãany a náv‰tûvníky
Krásné Lípy, ale i radnici. Podle místostarostky mûsta Hany Volfové je koordinace autobusov˘ch a vlakov˘ch spojÛ témûﬁ zoufalá. „Lidé cestující napﬁíklad do zamûstnání
ãekají velmi dlouho na vlakové pﬁípoje, trasu
dlouhou 25 kilometrÛ urazí za necelé dvû hodiny a dokonce existuje vlak, kter˘ Krásnou
Lípou projede bez zastavení,“ zlobí se.
Apely, stíÏnosti, Ïádosti, schÛzky ani telefonáty starostÛ nevedou k Ïádnému trvalému
v˘sledku. Obce se snaÏí zachovat nûkteré
spoje, a tak doplácí ze sv˘ch rozpoãtÛ
stovky tisíc korun. Kraj, kter˘ má základní dopravní obsluÏnost zaji‰Èovat, svaluje vinu na

dopravce, dopravci zase na kraj a jejich neschopnost dohodnout se nejvíce odná‰ejí
cestují. „Ráda bych nespokojené cestující
poÏádala, aÈ si u‰etﬁí cestu na mûstsk˘ úﬁad
a obrátí se pﬁímo na odbor dopravy Ústeckého kraje, tam jim snad poradí, kde je zakopan˘ pes,“ poÏádala Hana Volfová.
(jf)
DÛleÏité adresy:
Krajsk˘ úﬁad Ústeckého kraje, odbor dopravy
a silniãního hospodáﬁství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
âeské dráhy, a. s., krajské centrum Ústí nad Labem,
Vojtû‰ská 2, 400 99 Ústí nad Labem
Dopravní podnik Ústeckého kraje, a. s. – sídlo:
LumiérÛ 4a, 152 00 Praha 5, ﬁeditelství spoleãnosti:
Sociální péãe 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

·ance pro nezamûstnané
– Komunitní centrum âeského ·v˘carska
Komunitní centrum âeské ·v˘carsko
z Krásné Lípy zahájí 1. bﬁezna nov˘ program, kterého se mÛÏete zúãastnit i vy. Zahájíme akreditované vzdûlávání v oborech
údrÏba zelenû, údrÏba veﬁejn˘ch prostranství, stavební práce, v˘sadba zelenû a odpadové hospodáﬁství. Vzdûlávání je poskytováno klientÛm zdarma a skládá se
z v˘uky teorie a odborné praxe v technick˘ch sluÏbách mûsta Krásná Lípa. Teorie je
vyuãována jednou za ãtrnáct dní. S klientem, kter˘ se rozhodne pro úãast v programu, bude sepsána dohoda o zaﬁazení
do rekvalifikaãního kurzu na 12 mûsícÛ. Úspû‰n˘ absolvent programu získá osvûdãení
s celorepublikovou platností, u nûkter˘ch

kurzÛ i kvalifikaãní strojní prÛkaz k obsluze
jednotliv˘ch zaﬁízení (napﬁ. pro práci s motorovou pilou).
Pokud máte zájem zúãastnit se tohoto
programu, pﬁijìte v kter˘koliv pracovní den
mezi 9. a 15. hodinou do Komunitního
centra (budova MûÚ Krásná Lípa – zadní
vchod), kde získáte bliÏ‰í informace. VyuÏít
mÛÏete i telefonu 412 354 849. Kontaktní
osoba je Mgr. Lucie Martínková.
Projekt Komunitní centrum âeského ·v˘carska zab˘vající se nerovnostmi a diskriminací na trhu práce je souãástí Iniciativy
spoleãenství EQUAL, která je financována
sociálním fondem EU a státním rozpoãtem
âR.
Jakub Juda

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe
vyjde v úter˘ 7. bﬁezna

Chumelí, hurá,
mÛÏu nadávat
âe‰i jsou pr˘ národem fÀukalÛ
a v Krásné Lípû to tak mnohdy opravdu
vypadá. StûÏujeme si témûﬁ neustále na
v‰echno – na malé platy, na skuteãnost,
Ïe soused má úplnû nová okna, stﬁechu
nebo plot a na rozdíl od nás si na to urãitû nakrad. Breãíme, Ïe je ve mûstû
kaÏd˘ pát˘ nezamûstnan˘, ale za osm
ãistého dûlat nejdeme.
A co nám vadí právû teì? KdyÏ chumelí, chodíme kaÏd˘ch deset minut
k oknu kontrolovat, zda je právû na‰e
ulice uklizená, pﬁípadnû telefonujeme
na nûjak˘ úﬁad, Ïe tam a tam uÏ traktory
byly v tolik a tolik a u nás je minimálnû
metr snûhu, ale pﬁed domem nás s lopatou nikdo nezahlédne, protoÏe ven
by ani psa nevyhnal. Je‰tû ‰tûstí, Ïe takoví nejsme v‰ichni. Díky technick˘m
sluÏbám se po silnicích a chodnících
i v leto‰ní zimû dá chodit i jezdit.
Na‰tûstí se díky mnoh˘m lidem, a to
nejen ve vedení mûsta, se Krásná Lípa
nûkolik posledních let dynamicky rozvíjí
a my mÛÏeme tﬁeba chodit hrát tenis
i v únoru. Díky ‰ikovn˘m obchodníkÛm
se potraviny dají koupit i v nedûli v osm
hodin veãer, díky milovníkÛm turistiky
mÛÏeme nav‰tûvovat po pﬁehlednû
znaãen˘ch a upravovan˘ch cestách
nádhernou pﬁírodu v okolí mûsta a díky
mnoha ‰ikovn˘m lidem se témûﬁ neustále konají nûjaké kulturní akce, plesy
nebo divadelní pﬁedstavení. V Krásné
Lípû je prostû vidût práce tûch, kteﬁí nefÀukají a dûlají nûco pro to, aby se potvrdilo motto investiãních projektÛ posledních let: „Krásná Lípa - lep‰í místo
pro Ïivot“.
(jf)

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner
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Svoz separovaného
odpadu
NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu probûhne v pondûlí 27. 2. 2006 ve Vlãí Hoﬁe
a v Zahradách a ve ãtvrtek 2. 3. 2006
v Krásné Lípû.

Mûstsk˘ úﬁad se
chce pﬁiblíÏit
lidem
Vedení Mûstského úﬁadu v Krásné Lípû se
rozhodlo pﬁipravit nûkolik novinek ve fungování úﬁadu smûrem k obãanÛm a náv‰tûvníkÛm mûsta. „Na‰ím cílem je podstatné pﬁiblíÏení sluÏeb lidem tak, abychom jim co moÏná
nejvíce usnadnili nûkterá nutná jednání
s úﬁady,“ vysvûtlil tajemník úﬁadu Jan Koláﬁ.
Nûkteré novinky uÏ na radnici fungují. Od
poãátku leto‰ního roku mohou lidé vyuÏít
napﬁíklad elektronické podatelny na adrese
podatelna@krasnalipa.cz nebo elektronické úﬁední desky na internetové adrese
www.krasnalipa.cz. „V odkazu Informace
z radnice jsou na úﬁední desce k dispozici
ve‰keré zprávy v souladu s pﬁíslu‰n˘mi zákony, takÏe obãané získali dal‰í moÏnost pﬁístupu k informacím 24 hodin dennû,“ upozornil Jan Koláﬁ.
Mnohé dal‰í nové sluÏby zamûstnanci
mûstského úﬁadu pﬁipravují právû v tûchto
dnech a v pﬁí‰tím vydání Vik˘ﬁe pﬁineseme
jejich úpln˘ souhrn. „Mohu prozradit, Ïe
chystáme napﬁ. roz‰íﬁení úﬁedních dnÛ radnice nebo skuteãnost, Ïe se v souãasnosti
pracuje na zcela nov˘ch internetov˘ch
stránkách mûsta,“ dodal Jan Koláﬁ. BohuÏel
úﬁedníci nemohou vÏdy a ve v‰em kaÏdému vyhovût, ale kaÏd˘ mÛÏe vÏdy a ve
v‰em od úﬁedníkÛ oãekávat otevﬁen˘
a vstﬁícn˘ pﬁístup.
(jf)

Island v âeském ·v˘carsku
Island – ostrov ohnû a ledu je název fotografické v˘stavy, kterou pﬁipravila obecnû
prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko
spolu s cestovní kanceláﬁí Kudrna v galerii
informaãního stﬁediska v Krásné Lípû od
16. února do 31. bﬁezna.
Fotografická v˘stava o Islandu obsahuje
pﬁedev‰ím panoramatické a krajináﬁské fotografie zpestﬁené o zábûry obyvatel, které
lze na málo zalidnûném Islandu ne vÏdy
snadno zachytit. DÛraz je kladen na místní
pﬁírodní islandská specifika: sopky, skalní
útvary (trhlina mezi americkou a evropskou
deskou), gejzíry, ledovce, faunu, flóru a nebyla opomenuta ani místní architektura.
„V na‰í galerii jsme se doposud tématicky
orientovali na oblast âeského ·v˘carska,
v následujících letech chceme obyvatelÛm i náv‰tûvníkÛm tohoto regionu po-

stupnû v galerii také pﬁedstavovat i jiná pﬁírodnû cenná a zajímavá území“, vysvûtlila
Barbora La‰tÛvková z OPS âeské ·v˘carsko.
Autorem pÛsobiv˘ch fotografií, jeÏ zachycují drsnou a ryzí islandskou pﬁírodu, je fotograf Jaroslav Luner. Kromû fotografování je
jeho velk˘m koníãkem i cestování a jako
zamûstnanec Hvûzdárny a planetária Mikulá‰e Koperníka v Brnû je také producentem ﬁady multimediálních vzdûlávacích
a cestopisn˘ch poﬁadÛ jako napﬁ. Keltsk˘
cyklus, pojednávající o Bretani, Skotsku,
·panûlsku i Irsku, dále pak cestopis o Podkarpatské Rusi, Rumunsku a Albánii. V souãasné dobû pﬁipravuje poﬁad a fotov˘stavu o Skandinávii.
Dana ·tefánková
âeské ·v˘carsko, o. p. s.

Informaãní stﬁedisko nabízí
zajímavé kniÏní tituly
I v zimním období se mÛÏete v Informaãním stﬁedisku Národního parku âeské ·v˘carsko v Krásné Lípû setkat s nov˘mi zajímav˘mi tituly knih. První z novinek je dlouho
pﬁipravovaná obsáhlá publikace Mezolit Severních âech, shrnující v˘sledky komplexního v˘zkumu skalních pﬁevisÛ Národního
parku âeské ·v˘carsko a Chránûné krajinné
oblasti LuÏické hory. Bohatství informací této
publikace je doplnûno ilustracemi, grafy
a barevn˘mi fotografiemi. Vydavatelem je
Oblastní muzeum v Dûãínû a cena této
publikace je pouh˘ch 350 Kã.
Druhou kniÏní novinkou je neménû zajímavá publikace vydaná vydavatelstvím
Freytag a Berndt autorÛ Josefa Mar‰ála,

Ivety Tou‰lové a Marka Podhorského s názvem Toulavá kamera. Kniha byla vydána
na základû ohlasu vyvolaného cestovatelsk˘m magazínem âeské televize Toulavá
kamera z roku 2003. Cílem této knihy není
nahradit turistického prÛvodce, ale dát ãtenáﬁi tipy k náv‰tûvû míst, která obvykle neplní stránky turistick˘ch publikací, ale na zajímavosti a kráse rozhodnû netratí. Cena
knihy je 249,- Kã.
Kromû v˘‰e uveden˘ch kniÏních novinek
vám mÛÏeme poskytnout dal‰í hodnotné
publikace ãi turistické prÛvodce a mapy ze
‰iroké ‰kály na‰í nabídky.
Pavel Foﬁtík
âeské ·v˘carsko, o. p. s.

Tﬁídûného odpadu ve mûstû pﬁib˘vá
Ekologické chování lidí Ïijících v Krásné
Lípû a náv‰tûvníkÛ mûsta se soustavnû snaÏí
podporovat vedení krásnolipské radnice.
Jednou z nejjednodu‰‰ích moÏností jak podstatnû pﬁispût ke zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí
je zcela urãitû separace odpadÛ, které produkují domácnosti.
Právû tuto skuteãnost si velmi dobﬁe uvûdomují i na radnici a mnohaleté úsilí o nav˘‰ení mnoÏství vytﬁídûného odpadu se podle
tajemníka mûstského úﬁadu Jana Koláﬁe rozhodnû vyplácí. „V roce 1999, kdy se s tﬁídûním ve mûstû zaãínalo, bylo získáno 39
tun separovan˘ch komodit. Naproti tomu
loni to bylo jiÏ 115 tun. To jsou jasná ãísla. Jde
o velkou zmûnu v ekologickém chování obãanÛ, coÏ jednoznaãnû zasluhuje pochvalu,“ uvedl. Nûkolik novinek v separaci
odpadÛ chystá mûsto i v leto‰ním roce. „Ve
spolupráci s o. p. s. âeské ·v˘carsko a spoleãností Pro-Eko Varnsdorf pﬁipravíme novou
propagaãní kampaÀ na tﬁídûní, zároveÀ pﬁi-

pravujeme roz‰íﬁení spektra tﬁídûn˘ch sloÏek
odpadu o tzv. bioodpad,“ dodal Jan Koláﬁ.
Na‰e mûsto, které se díky obrovskému
mnoÏství investic v posledních letech stává
pﬁirozen˘m centrem regionu âeského ·v˘carska, dlouhodobû usiluje o zlep‰ení svého
Ïivotního prostﬁedí. A podle starosty ZbyÀka
Linharta mûsto kaÏdoroãnû investuje do tohoto cíle nemalé prostﬁedky. „Likvidace odpadÛ roãnû zatûÏuje rozpoãet mûsta nûkolika sty tisíci korunami. Je to bohuÏel
pﬁedev‰ím zásluhou neplatiãÛ a chování nûkter˘ch nepﬁizpÛsobiv˘ch obãanÛ. Tyto prostﬁedky bychom urãitû umûli vyuÏít efektivnûji,“ zdÛraznil starosta. Dodal, Ïe i pﬁes
stoupající v˘daje zÛstává cena za svoz odpadu stejná jako v roce loÀském roce.
Jak starosta mûsta, tak i tajemník se shodují na skuteãnosti, Ïe Ïivotní prostﬁedí
v Krásné Lípû se za posledních nûkolik let
podstatnû zlep‰ilo. „Vedle velk˘ch ekologick˘ch investic mûsta – plynofikace, vybudo-

vání nové ãistiãky odpadních vod, páteﬁní
kanalizaãní sítû nebo rekonstrukce mûstské
zelenû - je to i zásluha na‰ich obãanÛ, kter˘m za to patﬁí veliké uznání,“ shodli se Jan
Koláﬁ i Zbynûk Linhart.
(jf)

Podobné obrázky z ulic na‰eho mûsta jiÏ
témûﬁ zmizely.
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RÒZNÉ
Nav‰tivte www.akcevcesku.cz. Jedná se
o databázi akcí v âeské republice, kde mÛÏete snadno vystavit pozvánku na svou kulturní, spoleãenskou, sportovní a jinou akci.
Vystavení pozvánky je zcela zdarma. VloÏené záznamy se zobrazuji podle data konání a uÏivatelé v nich pﬁehledn˘m zpÛsobem vyhledávají. Systém je urãen nejen pro
vkládáni velk˘ch akcí ve mûstech, ale také
pro mapování dûní na obecní, obãanské
a spolkové úrovni.
Nové www stránky. Zaãaly fungovat nové
webové stránky www.kulturouseveru.cz,
které pﬁiná‰í ve‰keré informace o kulturním
dûní a akcích ve mûstû vãetnû programu
kina i s popisem.
MAS pﬁipravuje ‰kolení a semináﬁe. ·kolení
o metodû LEADER+ probûhnou na rÛzn˘ch
místech ·luknovského v˘bûÏku a jsou urãena
v‰em zájemcÛm z ﬁad neziskov˘ch organizací, obci, podnikatelÛ i jednotlivcÛ. Úãastníci se na nich dozví podrobnosti o iniciativû
Evropské unie pro rozvoj venkova a principech, na kter˘ch je tato metoda zaloÏena.
Zku‰ení lektoﬁi zájemcÛm mimo jiné sdûlí, jak
psát Ïádosti o dotace a jak˘m zpÛsobem se
program LEADER+ realizuje v jin˘ch ãástech
âeské republiky a v SRN. První z ﬁady ‰kolení
probûhne ve ãtvrtek 9. 2. 2006 od 16.00 hodin v ãajovnû Nobilis Tilia ve Vlãí Hoﬁe. Dal‰í
se uskuteãní ve ãtvrtek 16. 2. 2006 od 16.00

hodin ve sportovním areálu v Jiﬁetínû pod
Jedlovou. V Dolní Poustevnû se zájemci sejdou 4. 4. 2006 a následnû 4. 5. 2006 v Horním
PodluÏí. Souãasnû se pﬁipravují semináﬁe
s úãastí odborníkÛ z celostátních institucí.
·etrná turistika bez hranic v praxi. Obecnû
prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko a Tourismusverbad Sächsische Schweiz, ãeská
a nûmecká destinaãní agentura, se úãastnily
v DráÏìanech druhého nejvût‰ího veletrhu
cestovního ruchu ve v˘chodním Nûmecku,
aby zde poprvé prezentovaly regiony Saské
a âeské ·v˘carsko ve spoleãné expozici jako
jednotnou turistickou destinaci. „Vytváﬁíme
jednotnou destinaci âeskosaské ·v˘carsko
a navazujeme tak na nejlep‰í tradici z dob
poãátkÛ turistiky v oblasti pﬁed dvûma sty
lety. Chceme nabídnout turistické balíãky náv‰tûvníkÛm z âeské republiky, Nûmecka i dal‰ích zemí tak, abychom jim usnadnili orientaci
ve v˘bûru správné trasy a souãasnû nabídli to
nejlep‰í na území obou národních parkÛ
i mimo nû,“ prohlásil Tino Richter, jednatel Turistického spolku Saské ·v˘carsko.
U Dolského ml˘na povede stezka. Okolo Dolského ml˘na u Jetﬁichovi moÏná povede
men‰í nauãná stezka. Je to jeden z návrhÛ
pracovníkÛ krásnolipské Správy Národního
parku âeské ·v˘carsko na dal‰í zatraktivnûní
nejbliÏ‰ího okolí památky, která si zahrála ve
filmové pohádce Py‰ná princezna.

Sbírka
Pozvednûte
slabé
v Krásné Lípû
Od ãervence do prosince loÀského roku
probíhala v Krásné Lípû dobroãinná sbírka
Nadace Euronisa Liberec s názvem Pozvednûte slabé. Náv‰tûvníci a obyvatelé mûsta
mûli moÏnost pﬁispût na projekt S T-klubem za
poznáním, kter˘ je zamûﬁen na financování
poznávacích v˘letÛ krásnolipsk˘ch dûtí
a mládeÏe. Sbírka, jejíÏ patronát pﬁevzal a do
níÏ podstatnou ãástkou také sám pﬁispûl starosta mûsta Zbynûk Linhart, vynesla celkem
3716 Kã. Navíc k této ãástce je‰tû pﬁibudou
peníze, které pro T-klub vybírali studenti Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu.
Celková ãástka, která bude na projekt
S T-klubem za poznáním k dispozici, bude
známa v prÛbûhu bﬁezna 2006. Od kvûtna
pak budou moci dûti z Krásné Lípy pravidelnû absolvovat nejrÛznûj‰í poznávací aktivity, napﬁ. v˘lety do DráÏìan, Prahy a Liberce, pravidelné cesty do plaveckého
areálu DC Relax v Dûãínû nebo náv‰tûvu
„dÏungle“ v ZOO Praha.
Velké podûkování patﬁí pracovníkÛm informaãního centra národního parku na Kﬁinickém námûstí, kde byla po celou dobu pokladniãka sbírky umístûna a hlavnû v‰em,
kteﬁí jakoukoliv ãástkou pﬁispûli na zlep‰ení Ïivota mlad˘ch lidí ve mûstû.
(jf)

Veﬁejné zasedání zastupitelstva
Ve ãtvrtek 2. bﬁezna v 17 hodin se v zasedací místnosti MûÚ bude konat veﬁejné zasedání
zastupitelstva, na kterém se bude projednávat rozpoãet mûsta na rok 2006.

Sníh z nové haly se neustále odklízí
Smutné obrázky zﬁícen˘ch sportovních hal
z celé republiky z poslední doby nenechaly
klidn˘mi ani pracovníky sportovního areálu
âeského ·v˘carska. Vlastimil ·malcl i Josef
Pﬁibyl neustále monitorují situaci, a kdykoliv je
potﬁeba, sníh z nové nafukovací haly odklízí.
„Sníh, kter˘ je velmi tûÏk˘, sklouzává z haly
a hromadí se na její spodní ãásti, odkud ho
neustále odstraÀujeme, abychom minimalizovali jakékoliv riziko,“ uvedl Vlastimil ·malcl.
Dodal, Ïe nemalou pomoc jim poskytují i pracovníci krásnolipsk˘ch technick˘ch sluÏeb.

Sportovní hala slouÏí veﬁejnosti od 6. ledna
tohoto roku zatím k naprosté spokojenosti.
Náv‰tûvníci oceÀují i pravidelnou údrÏbu
zamûstnancÛ haly a Ïádné pochyby si rozhodnû nepﬁipou‰tí. „Haly, které se v poslední dobû zﬁítily, nebyly na rozdíl od té
na‰í zﬁejmû dobﬁe udrÏované. Já si myslím,
Ïe podobné nebezpeãí nám rozhodnû nehrozí a Ïádné obavy nemám,“ ﬁekl Karel
Homolka, kter˘ v hale pravidelnû hraje tenis
a florbal.
(jf)

T-KLUB KRÁSNÁ LÍPA
zaﬁízení pro dûti a mládeÏ
tel. 774 930 300, e-mail: fiala@krasnalipa.cz
Program T-klubu na období od 22. 2. do 4. 3. 2006.
Stﬁeda 22. 2. 15.00 SoutûÏ v lezení na lezecké stûnû pro dûti do 15 let
Pátek 24. 2. 15.00 SoutûÏ o nejvût‰ího snûhuláka
Sobota 25. 2. 15.00 Turnaj v biliáru, startovné 5 Kã, rÛzné vûkové kategorie, pﬁihlá‰ky
do 24. 2.
Nedûle 26. 2. 10.00 Nedûlní v˘let spojen˘ s krmením zvíﬁátek, dobroty pro lesní zvûﬁ
s sebou
Stﬁeda
1. 3. 15.00 Turnaj ve stolním tenisu pro dûti do 15 let
Sobota 4. 3. 9.00 V˘let „Za ledov˘m tajemstvím Národního parku“

Jeden z oblíben˘ch v˘letÛ projektu S T-klubem za poznáním, Praha, ãervenec 2005.

Pozvánky
Karneval v Beru‰ce. V úter˘ 28. 2. od 9.30 se
v mateﬁském centru Beru‰ka bude konat
karneval. Zvány jsou v‰echny dûti mezi 1 aÏ
4 lety.
Masopust v Krásné Lípû. Folklórní soubory
vás v sobotu 25. 2. zvou na masopustní veselí. Od rána zabíjaãka u Ïelezáﬁství Semelka. Ve 13 hodin je sraz masek na námûstí a prÛvod mûstem.
Dûtsk˘ karneval. V sobotu 4. 3. od 14 hodin
se v kulturním domû v Krásné Lípû koná
Dûtsk˘ karneval, kter˘ poﬁádá mûsto spoleãnû s kulturní komisí. Vstupné 10 Kã.
Zpûváãek. V sobotu 11.3. od 15 hodin se
v krásnolipském kulturním domû koná pûvecká soutûÏ Zpûváãek.
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Ohlédnutí za rokem 2005
na policii v Krásné Lípû
LoÀsk˘ rok lze zhodnotit jen jako prÛmûrn˘.
Ve sluÏebním obvodu OOP Krásná Lípa zahrnující obec Krásná Lípa, Rybni‰tû, Chﬁibská, Doubice bylo spácháno celkem 254
trestn˘ch, z ãehoÏ bylo 178 objasnûno, coÏ
pﬁedstavuje sedmdesátiprocentní podíl objasnûnosti. V porovnání s rokem 2004
vzrostla kriminalita meziroãnû o 32 pﬁípadÛ,
objasnûnost se v‰ak drÏí na stejné úrovni.
Nejãastûj‰í trestné ãiny ‰etﬁené OOP Krásná
Lípa byla vloupání. Z toho krádeÏe vloupání
do ostatních objektÛ. 36 pﬁípadÛ (12 objasnûno), do motorov˘ch vozidel 24 pﬁípadÛ
(10 objasnûno) do rekreaãních chalup 20
pﬁípadÛ (12 objasnûno). Celkem se pachatelé dopustili vloupání za úãelem krádeÏe
v 93 pﬁípadech, objasnûno bylo 43 trestn˘ch ãinÛ. Tak nízkou objasnûnost, zdÛvodÀuje fakt, Ïe policista pﬁi objasÀování vychází zejména ze stop a poznatkÛ
zji‰tûn˘ch na místû ãinu. KdyÏ pachatel na
místû Ïádné stopy nezanechá a policista
nezjistí Ïádn˘ poznatek, je obtíÏné pachatele zjistit a usvûdãit. To lze vypozorovat napﬁíklad na krádeÏích motorov˘ch vozidle,
kter˘ch bylo v roce 2005 ve sluÏebním obvodu OOP Krásná Lípa odcizeno 25, vãetnû

jednostop˘ch. Usvûdãit pachatele se v‰ak
podaﬁilo pouze v 10 pﬁípadech.
Podíl objasnûnosti i tak nadále zvy‰ují ‰etﬁení k trestn˘m ãinÛm poru‰ování domovní
svobody – 13x, zanedbání povinné v˘Ïivy –
12x, úvûrov˘ podvod – 12x, maﬁení v˘konu
úﬁedního rozhodnutí – 11x aj. Celková
‰koda, kterou pachatelé svou ãinností zpÛsobili dosáhla v˘‰e 3.678.000,- Kã, pﬁiãemÏ
se podaﬁilo zajistit hodnoty za 87.000,- Kã.
V roce 2005 museli policisté OOP Krásná
Lípa ﬁe‰it celkem 270 pﬁestupkÛ, z toho 101
proti majetku a 102 proti obãanskému souÏití. Objasnit se podaﬁilo 167 pﬁestupkÛ, coÏ
je témûﬁ 62 % podíl. V dopravû bylo uloÏeno celkem 233 pokut v celkové ãástce
136.650,- Kã. Pod vlivem alkoholu bylo pﬁistiÏeno 30 ﬁidiãÛ, coÏ odpovídá témûﬁ stejnému poãtu jako v roce 2004. Za poru‰ování veﬁejného poﬁádku, drobné v˘trÏnosti
a ru‰ení noãního klidu bylo uloÏeno 15 pokut v celkové ãástce 6.200,- Kã.
Závûrem bych rád v‰em spoluobãanÛm
jménem v‰ech policistÛ OOP Krásná Lípa
podûkoval za dÛvûru a pomoc, kterou policii v roce 2005 poskytli.
mjr. Franti‰ek ·vejda, vedoucí oddûlení

Malí fotbalisti
Tak jako si malé holãiãky rády hrají s panenkami, tak patﬁí odjakÏiva fotbalov˘ míã ke
klukovsk˘m hrám. Snad kaÏd˘ mal˘ kluk sní
o tom, Ïe se z nûj jednou doslova vyloupne
dal‰í Nedvûd, âech nebo Beckham...
JenÏe zázraky se jen tak nedûjí a kaÏd˘
sen musí provázet taky velká píle a snaha.
Takov˘ch klukÛ, ochotn˘ch pro svÛj sen
pilnû trénovat, je urãitû dost i v na‰em
mûstû. Patﬁí mezi nû i fotbaloví junioﬁi, jejichÏ nad‰ení je upﬁímné, zápal do hry nakaÏliv˘ a radost strhující.
KaÏd˘ fanou‰ek, kter˘ se pﬁijde podívat
na jejich zápasy, urãitû ocení jejich odhodlání vyhrát, prostû se porvat v boji o kaÏd˘
míã, a dojme ho netrpûlivé poskakování
náhradníkÛ za brankou, kteﬁí prosí trenéra,
aby je tam uÏ koneãnû pustil, Ïe pﬁedvedou, co umí…
MoÏnost dokázat, co umí, mûli Ïáãci
v loÀském roce nûkolikrát na satelitních Ïákovsk˘ch turnajích v rámci ·luknovského
v˘bûÏku, na spoleãném letním soustﬁedûní
i na dvou halov˘ch pﬁedvánoãních turnajích. Dûlat tûmto klukÛm trenéry je dozajista
zásluÏná a taky váÏená práce - není nad
dÛleÏitûj‰í osobu – respekt mají pﬁirozen˘
a jejich slovo je pﬁímo zákon! V‰ichni je poslouchají a oni naopak musí naslouchat
jim… Nemyslete si, není to vûru lehké, kdyÏ
na vás pohledem visí asi tak 20 klukÛ, kteﬁí
spustí najednou palbu sv˘ch vyﬁídilek! Snad
právû proto bychom jim my, rodiãe takov˘ch „nadûjn˘ch“ fotbalistÛ mûli podûkovat. Oni jsou totiÏ ti pilní, kteﬁí nejen, Ïe ﬁídí
tréninky, ale i obûtavû shánûjí sponzorské
dary na turnaje, vybavení a spoleãná soustﬁedûní, kde kluci sbírají své zku‰enosti
a vzájemnû soutûÏí v duchu fair play.
V neposlední ﬁadû patﬁí jejich jménem dík
i v‰em tûm, kteﬁí byÈ mal˘m sponzorsk˘m pﬁíspûvkem ãi darem pﬁispûli k nákupu vybavení
nebo uskuteãnûní Ïákovsk˘ch turnajÛ v uplynulém roce. Patﬁí mezi nû samoobsluha Farsk˘, Petobaking – Tomá‰ Ticháãek, Petr Hodboì, GPJ –Tomá‰ Jakl, restaurace Dﬁevûnka,
stavebniny Partner, koloniál Jäckel, samoobsluha Hlinková, Novia Fashion, KWL s. r. o.
Varnsdorf, Tipsport, velkoobchod zelenina
Dukát, restaurace Pod Kostelem, dûtsk˘ domov, prodejna Jana, Rücker Karel, A muÏstvo, V. BraÏina, zelenina ·ediv˘, restaurace
Beseda, Komaxo s. r. o.
V˘zva pro v‰echny rodiãe chlapcÛ ve vûku
6 – 9 let:
Pﬁijìte se se sv˘mi ratolestmi podívat mezi
fotbalisty a pﬁidejte je k nim, urãitû se nudit
nebudou!
Tréninky v hale jsou:
pondûlí
16.30 – 18.00
pátek
16.30 – 18.00
Tû‰í se na vás vedoucí muÏstva Kamil Ho‰ek,
Franti‰ek Holubek a trenéﬁi Martin R˘sler a
Milan Pe‰ír.
Tak sportu zdar!
D. Lehoczká

VIK¯¤, KRÁSNOLIPSK¯ PÒLMùSÍâNÍK, vydává mûsto Krásná Lípa, Iâ: 00261459, ‰éfredaktor ·árka Pe‰ková. Adresa redakce: Mûstsk˘ úﬁad
Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412 354 820. 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 75. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa konaného
dne 6. 2. 2006 a 9. 2. 2006
I. Hlavní program
Rozpoãet mûsta na rok 2006
Usnesení RM ã. 75 - 01
RM schvaluje návrh rozpoãtu mûsta Krásná Lípa na rok 2006 v provozní i investiãní ãásti.

III. RÛzné
Roãní zpráva o v˘sledcích finanãních kontrol za rok 2005
Usnesení RM ã. 75 - 10
RM schvaluje Roãní zprávu mûsta Krásné Lípy o v˘sledcích finanãních kontrol
za rok 2005 v pﬁedloÏeném znûní.

Projekt NP â· I - Uzavﬁení I. etapy
Usnesení RM ã. 75 - 02
RM bere na vûdomí a schvaluje I. etapovou monitorovací zprávu
o realizaci projektu NP â· I, Îádost o proplacení v˘dajÛ k projektu
NP â· I s pﬁiloÏenou soupiskou faktur a Îádost o schválení neinvestiãních v˘dajÛ NP â· I.

Komunitní centrum âeského ·v˘carska - Ïádosti o akreditace
Usnesení RM ã. 75 - 11
RM schvaluje Ïádosti o akreditace vzdûlávacích modulÛ Kultura,
cestovní ruch, Sportovní zaﬁízení, Sociální asistence a Volnoãasové
aktivity dle pﬁedloÏen˘ch návrhÛ.

Komunitní centrum âeského ·v˘carska - smlouva
Usnesení RM ã. 75 - 03
RM schvaluje na základû v˘bûrového ﬁízení V8 uzavﬁení rámcové
smlouvy s firmou Activa s. r. o ., dodavatelem kanceláﬁského materiálu pro projekt Komunitní centrum âeského ·v˘carska.

Vrácení kauce za byt
Usnesení RM ã. 75 - 12
RM schvaluje vrácení kauce Davidu Appeltovi za byt ã. 32, Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa ve v˘‰i 1 000 Kã a pﬁevod ãásky 4
000 Kã na kauci za byt Rumburská 977/5, Krásná Lípa.

II. Do‰lá po‰ta
Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 75 - 04
RM doporuãuje ZM schválit prodej p. p. ã. 3051/3 o v˘mûﬁe 83 m2,
p. p. ã. 3051/20 o v˘mûﬁe 48 m2 a p. p. ã. 3051/42 o v˘mûﬁe 11 m2,
v‰e k. ú. Krásná Lípa Povodí Ohﬁe, s. p., Chomutov, Bezruãova
4219, za cenu 233 Kã. Ve‰keré náklady s prodejem hradí kupující.

Dodatek k nájemní smlouvû
Usnesení RM ã. 75 - 13
RM schvaluje dodatek ã. 2 k nájemní smlouvû ã. 2000/25/18-334
uzavﬁené s Hedvikou Ferencovou na byt ã. 1, PraÏská 270/22,
Krásná Lípa. Dodatkem bude nájemní smlouva prodlouÏena o 1
rok.

Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 75 - 05
RM schvaluje pronájem ãásti p. p. ã. 1513 o v˘mûﬁe 200 m2, k. ú.
Vlãí Hora za úãelem zaji‰tûní pﬁístupu Markétû a Davidu Novotn˘m, bytem Praha 10, Vr‰ovická 840/42 na dobu 20 let za cenu
1 Kã s tím, Ïe Ïadatel umoÏní bezplatné uÏívání komunikace ostatním uÏivatelÛm a bude zaji‰Èovat údrÏbu.
Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 75 - 06
RM schvaluje pronájem p. p. ã. 2178/4 o v˘mûﬁe 445 m 2, k. ú.
Krásná Lípa za úãelem zﬁízení zahrady Janû ·pulákové, bytem
Krásná Lípa, PraÏská 708/88 za podmínky úhrady dluhu vÛãi mûstu.
Vûcné bﬁemeno
Usnesení RM ã. 75 - 07
RM na základû stanoviska právního zástupce mûsta a doporuãení KVÎP nedoporuãuje ZM schválit zﬁízení vûcného bﬁemene
chÛze, jízdy a údrÏby pﬁípojek ke st. p. ã. 330/7, k. ú. Krásná Lípa
pro Miroslava Vavﬁína a Oldﬁi‰ku Vavﬁínovou, bytem Krásná Lípa,
Masarykova 528/43 z dÛvodÛ:
1. dne 1. 12. 2005 schválen prodej
2. z hlediska potﬁeb Ïadatele nelogick˘ poÏadavek na rozsah vûcného bﬁemene
3. vûcné bﬁemeno se t˘ká i ãásti pozemku, jejíÏ vlastnictví Ïadatel
vymáhá u soudu podáním Ïaloby na mûsto Krásná Lípa
4. Ïadatel má umoÏnûn pﬁím˘ pﬁístup na své nemovitosti z veﬁejn˘ch pozemkÛ - silnice, chodník.
RM ukládá V. Do‰kové vyzvat Miroslava Vavﬁína k legalizaci uÏívání
ãásti p.p.ã. 1252/1, k.ú. Krásná Lípa.
Pronájem prostor baru v kulturním domû, PraÏská 960/24
Usnesení RM ã. 75 - 08
RM schvaluje uzavﬁít nájemní smlouvu dle pﬁedloÏeného návrhu
na pronájem prostor baru v objektu PraÏská 960/24, Krásná Lípa kulturní dÛm s firmou Îelezáﬁství Semelka s. r. o., PraÏská 8, Krásná
Lípa.
Odvolání ãlena komise
Usnesení RM ã. 75 - 09
RM na vlastní Ïádost odvolává Ludmilu âermákovou, Masarykova
578/28, Krásná Lípa z komise pro hospodaﬁení s byty.

Dodatek k nájemní smlouvû
Usnesení RM ã. 75 - 14
RM schvaluje dodatek ã. 1 k nájemní smlouvû ã. 98/25/18-185 uzavﬁené s RÛÏenou Horákovou na byt ã. 7, Bezruãova 359/15, Krásná
Lípa. Dodatkem bude nájemní smlouva prodlouÏena o 3 mûsíce.
Základní ‰kola Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 75 - 15
RM schvaluje platov˘ v˘mûr ﬁeditelce pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín, RNDr. Ivanû Preyové dle
pﬁedloÏeného návrhu s platností od 1. 1. 2006.
Jednací ﬁád zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 75 - 16
RM projednala návrh na zmûny Jednacího ﬁádu zastupitelstva
mûsta a doporuãuje ZM návrh schválit.
Umístûní prodejního stánku
Usnesení RM ã. 75 - 17
RM projednala Ïádost ·tefana Kuruce, bytem PraÏská 10, Krásná
Lípa o souhlas s umístûním prodejního stánku na p. p. ã. 307, k. ú.
Krásná Lípa jako stavbu doãasnou a to v období od 1.3. 2006 do
30.11. 2006. Souhlas je vydán
s podmínkou, Ïe pﬁi pﬁemístûní stánku nebude po‰kozeno oplocení pozemku a odstranûná pole oplocení budou pﬁedána na
Technické sluÏby mûsta Krásná Lípa, za podmínky úhrady závazkÛ
vÛãi mûstu.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- odpovûì na dotazy ke zhor‰enému pﬁíjmu programu TV Nova
z vysílaãe Buková Hora
- pﬁehled pohledávek k rozpoãtov˘m pﬁíjmÛm mûsta Krásné Lípy
k 31. 12. 2005
- daÀové plnûní za rok 2005
- pﬁehled náv‰tûvnosti mûstské knihovny a internetu za mûsíc leden
- pﬁírÛstky mûstské knihovny v roce 2005
- Komunitní plán sociálních sluÏeb ve ·luknovském v˘bûÏku
RM dále projednala zápis z tûchto v˘borÛ:
- kontrolní ze dne 26. 1. 2006
- finanãního v˘boru ze dne 6. 2. 2006
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Nejlep‰í akcí roku:
Záﬁijové Dny âeského ·v˘carska
VYHODNOCENÍ ANKETY O NEJLEP·Í AKCI
ROKU 2005
Na prvních tﬁech místech se umístily tyto
akce:
1. místo:
Dny âeského ·v˘carska – Svût pﬁírody
a lidí – sraz majitelÛ motocyklÛ âechie
Böhmerland
2. místo:
Sachsen Classic – rallye historick˘ch vozidel
3. místo:
Vánoãní koncert – folklórní soubory
Tour de feminin G.P. Krásná Lípa – o cenu
âeského ·v˘carska
Dále jsou to tyto akce:
4. místo:
135. v˘roãí mûsta a jarmark
Pohádkov˘ les
5. místo:
Vánoãní koncert – pûvecké sbory
6. místo:
Den úcty ke stáﬁí
7. místo:
Svatojánské slavnosti
8. místo:
Skalní hrádky
Stavûní máje
·kolní akademie
9. místo:
Masopustní veselí
Den Zemû v Krásné Lípû
Jeden den ve stﬁedovûku – rytíﬁské klání
23. krajsk˘ festival dûtského sborového
zpûvu Krásná Lípa 2005
10. místo:
Noc s Andersenem
Rybáﬁské slavnosti
O pohár âeského ·v˘carska v ﬁecko-ﬁímském zápase – Ïáci
Tﬁi vylosovaní úãastníci ankety, kteﬁí obdrÏí
mal˘ dárek jsou tito:
Brabník Miroslav
Du‰ková Otilia
Kopecká Marie
Za vedení mûsta srdeãnû dûkuji v‰em organizátorÛm vyhlá‰en˘ch akcí a gratuluji jim
k tomuto úspûchu.
Hana Volfová

V nové hale trénují i „Pekaﬁi“
Vyhrávají jednu nohejbalovou soutûÏ za
druhou, naposledy zvítûzili v krásnolipském
„Silvestrovském turnaji“. Na‰e mûsto ov‰em
úspû‰nû reprezentovali po celém regionu.
Nohejbalov˘ team „Pekaﬁi“, soustﬁedûn˘
okolo dodavatele pekaﬁské techniky - firmy
Petobaking z Dlouhého Dolu, se bûhem
krátké doby stal v krásnolipském velk˘m
sportovním pojmem. „Soupeﬁi s námi nejdﬁív
pﬁíli‰ nepoãítali, ale nyní je situace opaãná,
nûkteﬁí z nich z nás mají témûﬁ strach,“ ﬁekl
s úsmûvem kapitán teamu a zároveÀ ‰éf
firmy Petobaking Tomá‰ Ticháãek.
Jedin˘m problémem, kter˘ museli „Pekaﬁi“
kaÏdoroãnû ﬁe‰it, byly prostory na zimní tréninky. „Je skvûlé, Ïe v Krásné Lípû vznikají

taková zaﬁízení, jako je nová nafukovací
hala. Dﬁíve jsme na kaÏd˘ trénink museli dojíÏdût aÏ do Rumburku, coÏ nebylo nejpohodlnûj‰í a to nemluvím o obrovském cenovém rozdílu ve prospûch krásnolipské haly,“
podotkl volejbalista.
Firma Petobaking ve mûstû sport nejen
aktivnû provozuje, ale rozhodla se také materiálnû podpoﬁit jeho rozvoj. „Zaãali jsme
sponzorovat fotbalov˘ team místních ÏákÛ
a já doufám, Ïe jim rohlík na dresech pﬁinese stejné úspûchy, jako pﬁiná‰í nám v nohejbalu. Krásná Lípa se za posledních nûkolik let rozhodnû mûní k lep‰ímu a na‰e firma
k tomu ráda pﬁispûje tﬁeba právû podporou
sportu,“ zdÛraznil Tomá‰ Ticháãek.
(jf)
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10. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 10/2005
ZM ru‰í usnesení ZM ã. 17-30/2005 ze dne 8. 9.
2005, z dÛvodu nezájmu ÏadatelÛ.
11. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 11/2005
ZM schvaluje smlouvu o zru‰ení pﬁedkupního
práva jako práva vûcného k nemovitosti ã. p.
274, PraÏská 14, Krásná Lípa mezi mûstem
Krásná Lípa a Miroslavem Kubátem, Kyjovská
407/3, Krásná Lípa.
12. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 12/2005
ZM schvaluje smlouvu o zru‰ení pﬁedkupního
práva jako práva vûcného k nemovitosti ã. p.
17, Dvoﬁákova 1, Krásná Lípa, mezi mûstem
Krásná Lípa a firmou Kredital Dûãín a. s., Masarykovo nám. 3/3, Dûãín.
13. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 13/2005
ZM schvaluje dlouhodob˘ pronájem a uzavﬁení
smlouvy o budoucí smlouvû kupní na objekt kaple Vlãí Hora na st. p. ã. 263, k. ú. Vlãí Hora Obãanskému sdruÏení Vlãí Hora, Vlãí Hora 7,
Krásná Lípa v‰e za tûchto podmínek:
1. Nájemce provede rekonstrukci objektu do
31.12.2010.
2. Nájemce pﬁedloÏí pﬁed zapoãetím rekonstrukce rozsah prací ke schválení.
3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu urãitou
10 let za symbolické nájemné 1 Kã roãnû.
ZM ukládá RM pﬁedloÏit koneãné znûní smlouvy
na dal‰ím zasedání ZM.
14. Byty
Usnesení ZM ã. 18 – 14/2005
ZM schvaluje pﬁevod práv a závazkÛ vypl˘vajících ze smlouvy ã. 2000/40/13-330 uzavﬁené na
byt ã. 20, v objektu Nemocniãní 1149/12a, mezi
mûstem Krásná Lípa a Jaroslavem Rejzkem
a Lucií Rejzkovou, oba bytem Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa na Jaroslava Mamaje,
bytem Dolní PodluÏí 481 a Annu Havlíãkovou,
bytem Horní PodluÏí 290.
15. Historick˘ majetek mûsta Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 18 – 15/2005
ZM bere na vûdomí prÛbûÏnou zprávu o evidenci uplatÀování nárokÛ na historick˘ majetek
mûsta Krásná Lípa.
16. Majetkoprávní vypoﬁádání komunikace Dlouh˘ DÛl
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Usnesení ZM ã. 18 – 16/2005
ZM neschvaluje smûnu ãásti p. p. ã 580/4, k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy zabraného místní komunikací za ãást p. p. ã. 580/1, k.ú. Kyjov u Krásné
Lípy z dÛvodu existujícího závazku k pﬁedmûtnému pozemku.
17. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 17/2005
ZM schvaluje prodej st. p. ã. 12 o v˘mûﬁe 148 m2
a ãásti p. p. ã. 51 (novû vzniklá 51/1) o v˘mûﬁe
1 115 m2, v‰e k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãelem
v˘stavby rodinného domu Ladislavu Hájkovi,
bytem Krásná Lípa, Vlãí Hora 160 a Yvetû Hájkové, bytem Varnsdorf, K. Svûtlé 3 014, za cenu
50 835 Kã, s podmínkou, Ïe Ïadatel sloÏí kauci
ve v˘‰i 30tis. Kã, která bude vrácena v pﬁípadû
zachování smrku ztepilého na pozemku (dle zákresu) v dobû kolaudace a po dobu minimálnû
5 let. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9
Postupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí
ve vlastnictví mûsta Krásná Lípa. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Kã Ladislavu Hájkovi, bytem Krásná Lípa, Vlãí
Hora 160 a Yvetû Hájkové, bytem Varnsdorf, K.
Svûtlé 3014.
22. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 22/2005
ZM schvaluje prodej ãásti p. p. ã. 386 (novû
vzniklá 386/2) o v˘mûﬁe 207 m2, k. ú. Krásn˘ Buk
za úãelem zﬁízení zahrady Ing. Petru Pokornému, bytem Vrané nad Vltavou, NádraÏní 139,
Janû Pokorné, bytem Praha 1, Nekázanka 6
a Tomá‰i Pokornému, bytem Praha 9, Kpt. Stránského 8, za cenu 4 140 Kã. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.
23. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 23/2005
ZM neschvaluje prodej ãásti p. p. ã. 385 a ãásti
st. p .ã. 86/2, v‰e k. ú. Krásn˘ Buk Ing. Petru Pokornému, bytem Vrané nad Vltavou, NádraÏní
139, Janû Pokorné, bytem Praha 1, Nekázanka
6 a Tomá‰i Pokornému, bytem Praha 9, Kpt. Stránského 8.

18. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 18/2005
ZM schvaluje prodej ãásti p. p. ã. 51 (novû vzniklá 51/2) o v˘mûﬁe 75 m 2, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy za úãelem zaji‰tûní pﬁíjezdu Drahomíﬁe Streitové, bytem Pleinfeld, Sonenstrasse 1, za cenu
1 875 Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

24. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 24/2005
ZM schvaluje ukonãení smlouvy o uzavﬁení budoucí kupní smlouvy ã. 2001/40/15-243 na prodej p. p. ã. 158, k. ú. Krásná Lípa a vrácení sloÏené zálohy kupní ceny pozemku ve v˘‰i 21 110
Kã, Jaroslavu a Janû Votápkov˘m, bytem
Krásná Lípa, Kyjovská 24.

19. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 19/2005
ZM neschvaluje prodej st. p. ã. 12 o v˘mûﬁe 148
m2 a p. p. ã. 51 o v˘mûﬁe 1 190 m2, v‰e k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãelem zﬁízení samostatné
zahrady Monice KubáÀové, bytem Krásná Lípa,
PraÏská 82/67, z dÛvodu prodeje jinému zájemci.

25. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 25/2005
ZM ru‰í usnesení ZM ã. 04-14/2003 ze dne 24. 4.
2003 o prodeji ãásti p. p. ã. 541/8, ãásti p. p. ã.
540/2 a ãásti p. p. ã. 541/1, v‰e k. ú. Krásn˘ Buk,
Ladislavû Adamové - Feckové, bytem KadaÀ,
Sukova 1612, z dÛvodu nezájmu Ïadatele.

20. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 20/2005
ZM neschvaluje prodej ãásti p. p. ã. 51 o v˘mûﬁe 1 190 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãelem zﬁízení samostatné zahrady Janû a Ondﬁeji
Va‰utov˘m, bytem Krásná Lípa, Nemocniãní
1149/12a, z dÛvodu prodeje jinému zájemci.
21. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 21/2005
ZM schvaluje ukonãení smlouvy o uzavﬁení budoucí kupní smlouvy ã. 2004/40/15-201 na prodej p. p. ã. 53/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a vrácení sloÏené zálohy kupní ceny ve v˘‰i 36 640

26. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 26/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. ã. 177 a ãásti p. p.
ã. 176/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Ing. Ericu
Hubscherovi, bytem Praha 6, âs. armády 11,
z dÛvodu urãení pozemku pro v˘stavbu.
27. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 27/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. ã. 629 o v˘mûﬁe
665 m 2, k. ú. Krásná Lípa za úãelem zﬁízení zahrady a zaji‰tûní pﬁístupu Alenû Krauszové, bytem Krásná Lípa, Frindova 654/37.
28. Prodej pozemku

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva mûsta Krásná Lípa konaného dne 1. 12. 2005
1. Zpráva o plnûní úkolÛ 17. ZZM
Usnesení ZM ã. 18 – 01/2005
ZM bere na vûdomí zprávu o plnûní úkolÛ 17.
ZZM pﬁedloÏenou místostarostkou mûsta Hanou
Volfovou bez pﬁipomínek.
2. Zpráva o investiãní ãinnosti mûsta
Usnesení ZM ã. 18 – 02/2005
ZM bere na vûdomí zprávu o investiãní ãinnosti
mûsta pﬁedloÏenou starostou mûsta Ing. ZbyÀkem Linhartem bez pﬁipomínek.
3. Zpráva o ãinnosti a provozu volnoãasov˘ch
aktivit a provozÛ ve mûstû
Usnesení ZM ã. 18 – 03/2005
ZM bere na vûdomí zprávu o ãinnosti a provozu
volnoãasov˘ch aktivit a provozÛ ve mûstû
(kino, sportovní areál, knihovna, T-klub, atd.)
pﬁedloÏenou místostarostkou mûsta Hanou Volfovou bez pﬁipomínek.
4. Zpráva kontrolního v˘boru
Usnesení ZM ã. 18 – 04/2005
ZM schvaluje zprávu kontrolního v˘boru ZM
pﬁedloÏenou pﬁedsedou v˘boru Josefem My‰ákem s tím, Ïe nebyly pﬁijaty návrhy na opatﬁení
z kontrolní akce ã. 13.
ZM ukládá kontrolnímu v˘boru provést tyto kontroly:

1. Prodeje nemovitostí a úhrada plateb od poãátku volebního období.
2. ¤ízení, organizace práce a kontrola plnûní
úkolÛ odboru technick˘ch sluÏeb v souvislosti
se zaãlenûním pracovníkÛ b˘valého SBH
a TS.
3. Provést kontrolu OZV.
5. Zpráva finanãního v˘boru ZM
Usnesení ZM ã. 18 – 05/2005
ZM schvaluje zprávu finanãního v˘boru pﬁedloÏenou pﬁedsedou v˘boru Jiﬁím ·ediv˘m bez pﬁipomínek.
6. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 06/2005
ZM schvaluje prodej objektu PraÏská 261/13
s ãástí st. p. ã. 288, k. ú. Krásná Lípa Martinu Lorenzovi, bytem PraÏská 3010, Varnsdorf za cenu
2 mil. Kã a následujících podmínek:
1) Prodej objektu vãetnû bytov˘ch jednotek
a jejich závazkÛ.
2) Pﬁevod nemovitosti v katastru nemovitostí
bude uskuteãnûn po zaplacení celé kupní
ceny.
7. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 07/2005

ZM neschvaluje prodej objektu PraÏská 261/13,
Krásná Lípa Pavlu Dvoﬁákovi, bytem Studánecká 64/2, Krásná Lípa z dÛvodu prodeje objektu
jinému Ïadateli.
8. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 08/2005
ZM schvaluje prodej objektu Frindova 924/8 se
st. p. ã. 874, k. ú. Krásná Lípa Ivanû Debnárové,
bytem Frindova 924/8, Krásná Lípa za cenu 850
000 Kã a následujících podmínek:
1) Prodej objektu vãetnû bytov˘ch jednotek
a jejich závazkÛ.
2) Pﬁed podpisem kupní smlouvy Ïadatelka
uhradí kupní cenu v plné v˘‰i.
9. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 09/2005
ZM schvaluje prodej objektu Masarykova
555/45 se st. p. ã. 330/7, k.ú. Krásná Lípa
fir mû DEMOS s. r. o., Masarykova 602/44,
Krásná Lípa za cenu 1 mil. Kã a následujících
podmínek:
1) Prodej objektu vãetnû bytov˘ch jednotek
a jejich závazkÛ
2) Provedení opravy vnûj‰ího plá‰tû objektu do
31. 10. 2007 se zaji‰tûním plnûní (smûnka na
200tis. Kã).
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Usnesení ZM ã. 18 – 28/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. ã. 1 211/1 o v˘mûﬁe 940 m2 a p. p. ã. 1 220/1
o v˘mûﬁe 194 m 2, k. ú. Vlãí Hora, Janu Zemanovi, bytem Praha 6, Pod Oﬁechovkou 27, z dÛvodu nesplnûní podmínky dle § 4 odst. 1 Postupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve
vlastnictví mûsta Krásná Lípa.
29. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 29/2005
ZM ru‰í usnesení ZM 04-24/2003 o prodeji ãásti p.
p. ã. 256/1, p. p. ã. 256/2 a p. p. ã. 253/1, v‰e k.
ú. Krásná Lípa Darinû Beránkové, bytem Krásná
Lípa, Mánesova 6 z dÛvodu nezájmu Ïadatele.
30. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 30/2005
ZM schvaluje odkoupení p. p. ã. 947 o v˘mûﬁe
342 m2, k. ú. Vlãí Hora od Pozemkového fondu
âR Dûãín za cenu do v˘‰e 2 000 Kã.
31. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 31/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. ã. 157/1 o v˘mûﬁe
636 m2, p. p. ã. 144/1 o v˘mûﬁe 3 889 m2 a p. p.
ã. 145 o v˘mûﬁe 491 m2, v‰e k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy Gabriele Sedláãkové, bytem Krásná Lípa,
Kyjov 109 a Václavu Pe‰Èákovi, bytem Rumburk,
Lesní 12.
32. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 32/2005
ZM schvaluje prodej p. p. ã. 485 o v˘mûﬁe 394
m2, k. ú. Krásn˘ Buk za úãelem zaji‰tûní pﬁístupu
JUDr. Richardu a PhDr. Ljubov Klosov˘m, bytem
Praha 10, Chmelová 4, za cenu 2 Kã/ m 2, za
podmínky ukonãení soudního sporu.
33. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 33/2005
ZM projednalo návrh smlouvy o budoucím uzavﬁení kupní smlouvy a kupní smlouvy na prodej
p. p. ã. 403/1, k. ú. Krásná Lípa od firmy Kámen
a ztvárnûní, s.r.o. Krásná Lípa a neschvaluje
pﬁedloÏené návrhy z dÛvodu nepﬁijateln˘ch
a neúpln˘ch podmínek ze strany zájemce,
mimo jiné i nízké kupní ceny.

Novoroãenka
VáÏen˘ pane starosto,
je patrné, Ïe ãas se nezadrÏitelnû blíÏí k dal‰ímu ze sv˘ch horizontÛ a nastává opût jedna
z jeho zmûn, která pro v‰echny nás je vodítkem, ukazatelem uznání a pokory a nemoÏnosti vstoupit do jeho procesu ...
Pﬁesto mohu ﬁíci, Ïe se mnû v dobû nedávno minulé podaﬁilo poznat pﬁi náv‰tûvû
Papuy Nové Guineji nûco, co lze jen stûÏí
z pohledu souãasnosti poznat ...
... sluÏební povinnosti mû váÏí i k PNG, která
je velmi rozmanitá a rÛznorodá. Nevím, zda-li
jsem „nastoupil“ do správného letadla, ale
vím, Ïe jsem se „vrátil“ o nûkolik století zpátky.
Pﬁi jedné cestû do jednoho z nejvût‰ích zlat˘ch dolÛ Porgera (produkce 16 tun ãistého
zlata za rok) v centrální ãásti Papuy pilot pﬁistál na leti‰ti v Mount Hagenu s tím, Ïe dál nemÛÏe pokraãovat pro ‰patné povûtrnostní
podmínky. V‰ichni toto rozhodnutí respektovali, vãetnû australsk˘ch pracovníkÛ dojíÏdûjících za prací do nebezpeãn˘ch míst náhorní
plo‰iny. V tomto místû se doposud nepouÏívá
moderní navigaãní technika a tak jen oko
a um zku‰eného pilota jsou zárukou pohodového letu. Tato nepﬁíznivá okolnost zapﬁíãinila
neplánovanou pﬁestávku v Mount Hagenu
a odstartovala dal‰í neb˘valé záÏitky. MnoÏství ãasu, které se neplánovanû mohlo zuÏitkovat v okolí malého mûsta, bylo ve své podstatû v konci velmi krátké ... Vydali jsme se do
nedalek˘ch hor. Nejdﬁíve ne pﬁíli‰ ‰irokou asfaltovou cestou stoupající prudce do kopcÛ.
Pozdûji pra‰nou je‰tû uÏ‰í cestou, která se pozdûji pﬁemûnila v baÏinatou stezku, kde auto
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34. Zpráva o hospodaﬁení mûsta za 1. pololetí
roku 2005
Usnesení ZM ã. 18 – 34/2005
ZM schvaluje Zprávu o hospodaﬁení mûsta
Krásná Lípa za 1. pololetí roku 2005 pﬁedloÏenou
pﬁedsedou finanãního v˘boru Jiﬁím ·ediv˘m.
35. Rozpoãtové provizorium roku 2006
Usnesení ZM ã. 18 – 35/2005
ZM schvaluje hospodaﬁení mûsta Krásná Lípa
od 01.01.2006 dle rozpoãtového provizoria
v pﬁedloÏeném znûní.
36. 4. rozpoãtové opatﬁení rozpoãtu mûsta
Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 18 – 36/2005
ZM schvaluje 4. rozpoãtové opatﬁení rozpoãtu
mûsta Krásná Lípa pro rok 2005
v celkové v˘‰i pﬁíjmÛ a v˘dajÛ 115 708tis. Kã, dle
pﬁedloÏeného návrhu.
37. Upraven˘ rozpoãet NIV mûsta Krásná Lípa
na rok 2005
Usnesení ZM ã. 18 – 37/2005
ZM bere na vûdomí upraven˘ rozpoãet NIV
k 20.09.2005 pﬁíspûvkové organizace Základní
‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín.
38. Návrh rozpoãtu Z· Krásná Lípa na rok 2006
Usnesení ZM ã. 18 – 38/2005
ZM schvaluje rozpoãet pﬁíspûvkové organizace
Základní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín na rok
2006 dle pﬁedloÏeného návrhu.
39. Neinvestiãní pﬁíspûvek na provoz Z· Krásná
Lípa v roce 2006
Usnesení ZM ã. 18 – 39/2005
ZM schvaluje neinvestiãní pﬁíspûvek na provozní
v˘daje pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola
Krásná Lípa, okres Dûãín ve v˘‰i 3 653tis.Kã,
kter˘ bude ãerpán na základû schváleného
rozpoãtu Z· Krásná Lípa na rok 2006.

41. Pﬁedávací protokol
Usnesení ZM ã. 18 – 41/2005
ZM schvaluje pﬁedávací protokol mezi mûstem
Krásná Lípa a pﬁíspûvkovou organizací Základní
‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín na pﬁedání kanalizaãních pﬁípojek v celkové hodnotû 492
740,40Kã v pﬁedloÏeném znûní.
42. Investice roku 2006
Usnesení ZM ã. 18 – 42/2005
ZM schvaluje pokraãování realizace investic
mûsta a proplácení jednotliv˘ch plateb dle
smluvních podmínek a rozpoãtu staveb do
schválení rozpoãtu na rok 2006 u investic:
a) V˘stavba kanalizace a âOV
b) V˘stavba 28 BJ (DPS II)
c) Centrum NP âeské ·v˘carsko I
d) Mûstsk˘ park - rekonstrukce a dal‰í úpravy
e) KﬁiÏovatka u kina
43. Správní rada o. p. s. âeské ·v˘carsko
Usnesení ZM ã. 18 – 43/2005
ZM bere na vûdomí ukonãení ãlenství Ing.
ZbyÀka Linharta ve správní radû o. p. s. âeské
·v˘carsko a schvaluje jeho ãlenství v tomto orgánu za zﬁizovatele - za mûsto, po uplynutí zákonného jednoletého pﬁeru‰ení úãasti.
44. âeské ·v˘carsko - zastupování mûsta
Usnesení ZM ã. 18 – 44/2005
ZM schvaluje zástupce zﬁizovatele za mûsto
v orgánech âeské ·v˘carsko, o. p. s.:
a) dozorãí rada - Ing. Herbert Salov
b) správní rada - JUDr. Eva Ruthová

40. 1. rozpoãtové opatﬁení rozpoãtu Z· Kr.Lípa
pro r. 2005
Usnesení ZM ã. 18 – 40/2005
ZM schvaluje 1. rozpoãtové opatﬁení rozpoãtu
Základní ‰koly, okres Dûãín pro rok 2005 dle
pﬁedloÏeného návrhu.

45. Stavba Centrum âeského ·v˘carska
Usnesení ZM ã. 18 – 45/2005
ZM projednalo zprávu starosty mûsta o realizaci
a v˘stavbû Projektu Centrum NP âeské ·v˘carsko I a schvaluje postup RM a starosty mûsta.
ZM bere na vûdomí návrh dodatku ã. 1 k SOD
ã. 2005/11/14 – 161, pﬁedloÏeného zhotovitelem
díla a k tomu pﬁijímá následující rozhodnutí:
1. ZM neschvaluje zhotovitelem pﬁedloÏen˘ dodatek ã. 1 z dÛvodu nepﬁimûﬁeného zásahu
do souãasn˘ch smluvních vztahÛ.
2. Schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 1 k SOD ã.

bylo zbyteãn˘m pﬁepychem. Následná zelená stûna neprostupného pralesa jiÏ jen
s velmi nezﬁetelnou nedávno pﬁo‰lápnutou
cestiãkou dávala tu‰it mnohá úskalí. Zvlá‰tû,
kdyÏ tûÏká nízká mraãna avizovala moÏn˘ pﬁíchod tropické bouﬁe se znaãn˘m mnoÏstvím
vody. Ov‰em chuÈ poznání je neopakovatelná a tak jsme se chtûli rozhlédnout kolem
dál jiÏ neexistující cesty. Neprostupná zeleÀ,
mnoÏství rÛzn˘ch barevn˘ch kvûtÛ a „zvuk“
pﬁírody byl jiÏ sám o sobû znaãn˘m záÏitkem.
ZáÏitkem umocnûn˘m vzdálen˘m zvukem
bubnÛ a hlasÛ, které pﬁedznamenávaly zvlá‰È
nûco mimoﬁádného. Pﬁi pomalém postupu
po vrstevnici zvuk bubnÛ sílil a hlasy byly zﬁetelnûj‰í ... v momentû, kdy se zeleÀ otevﬁela
a nabídla dalek˘ a nádhern˘ v˘hled do kraje
pﬁes údolí, bylo patrné, Ïe v na‰í blízkosti se
odehrává rituální oslava. Je‰tû pár následn˘ch krokÛ a my sami jsme byli na malé m˘tinû, kde vesniãané podílející se na oslavách
vytváﬁeli kulisu sv˘m bojovníkÛm, kteﬁí více jak
dvacet pﬁede‰l˘ch let bojovali s vedlej‰ím
kmenem o území, které nezná Ïádná mapa
... území, které má svá pravidla a jehoÏ hranice znají jen a jen okolní kmeny. Mnoho darÛ
ve formû pﬁedávan˘ch koz, vepﬁÛ a Ïen mezi
kmeny byly pﬁedehrou mûsíãního mírového
oslavného ceremoniálu.
Pﬁi tomto nefal‰ovaném a nepﬁipravovaném
setkání s pÛvodními obyvateli, s jejich zvyky
a kulturou je témûﬁ neuvûﬁitelné, Ïe jsem mûl
moÏnost neru‰enû nahlíÏet do dlouhotrvajících
oslav a v urãitém momentû se stát i jejich souãástí ...
Je to nádherné, ale poznání minulosti dává
ohromnou sílu pro poznávání budoucnosti
a zavazuje pﬁítomností ...

V momentû tohoto setkání jsem si vybavil
mnoho nicotností a zbyteãností, které jsem
doposud poznal a nebo se s nimi setkal.
Mnoho proÏitkÛ, které mû dále naplÀovaly
v té nejprimitivnûj‰í podobû konání okolních
bojovníkÛ, vytvoﬁilo kulisu pro následné zamy‰lení o dal‰ím v˘voji tohoto kraje.
PoÏadavky náãelníka kmene o pﬁímluvu
u tamnûj‰í vlády a nebo alespoÀ guvernéra
provincie byly rozumné a potﬁebné (zavedení
elektﬁiny, vody, v˘stavba cest...atd.), ale zároveÀ dokazující pomal˘ zánik tûchto kultur.
V momentû, kdy jsem sedûl jiÏ v letadle na
zpáteãní cestû do Port Moresby, jsem si
mnohé opakoval ve své mysli a srovnával se
sv˘mi pﬁedchozími poznatky ... a tak jsem zabloudil aÏ domÛ, do Krásné Lípy. Porovnával
jsem mnohé, porovnával jsem to, co jsem mûl
hluboko vryté do pamûti, ale i to co mnû pﬁiná‰í obãas moderní technika ve zprávách
z na‰eho mûsta ... pﬁi moÏnostech propojení.
Vûﬁte, Ïe jsem si vzpomnûl i na Vás, na Va‰i
nároãnou práci, Va‰i vytrvalost a houÏevnatost. Poznatek Va‰eho zdárného vedení
mûsta je právû tím, ãím se mûsto prezentuje
svému okolí a Vy se sv˘mi lidmi máte moÏnost
si nejen pﬁát (jako ten náãelník na náhorní
plo‰inû Papuy), ale máte moÏnost i dále tvoﬁit. Za to, Ïe se Vám to daﬁí, Vám mnohokrát
dûkuji a pﬁeji mnoho dal‰ích úspûchÛ. Ostatnû, pﬁání jsem se pokusil vtûsnat i do malé
vzpomínky na „minulost“.
Dûkuji Vám a v‰em v malém mûstû v pohraniãí, kteﬁí máte zájem o jeho rozvoj a prosperitu a doufám, Ïe rok 2006 bude pro Vás
v‰echny opût rokem úspû‰n˘m.
Jaroslav Vesel˘
velvyslanec

