
Zatímco pût staveb projektu Centra âes-
kého ·v˘carska I je v plném proudu, pfiipra-
vuje mûsto pokraãování. V letních mûsících
jsme získali dal‰í dotaci ve v˘‰i 1,5 mil.Kã na
pfiípravu projektu. „Dvojka“ pfiedstavuje za-
tím ‰est staveb. Je to rekonstrukce plochy
námûstí a okolních ploch, sportovní hala
vedle ‰koly, kemp, motel, penzion a roz‰ífiení
cyklostezky ve mûstû. 

SnaÏíme se o to, b˘t opût pfiipraveni mezi
prvními. Chceme mít v‰echny dokumenty
hotovy do jarních mûsícÛ roku 2007, kdy se
pfiedpokládá moÏnost podávání Ïádostí
o dotace z evropsk˘ch fondÛ v novém plá-
novacím období. Ná‰ první projekt probíhá
dobfie a je prezentován jako pilotní nejen
v âR, ale i v zahraniãí na mezinárodních
konferencích. To nám dává jistou v˘hodu. 

Dlouhodob˘m cílem je, aby se na‰e mûsto
stalo atraktivním turistick˘m místem s dobrou
nabídkou sluÏeb v oblasti cestovního ruchu.
Je to ale bûh na dlouhou traÈ.

Tak napfiíklad sportovní hala vedle základní
‰koly bude obsahovat velkou víceúãelovou

halu 42 x 24 metrÛ, dvû dráhy pro bowling,
dva kurty na squasch, sport-bar s proskle-
n˘m v˘hledem do haly, ‰atny, zázemí
a také garáÏ a sklad pro Z·. 

Mûsto by mûlo mít na pfiíjezdu do mûsta
od Dûãína velk˘ moderní kemp pro stany,
karavany, s chatkami a kompletním vyba-
vením. Motel v americkém stylu v sousedství
by poskytl komfortní ubytování s moÏností
obãerstvení a nákupu. V sousedství by bylo
i záchytné parkovi‰tû pro oblast LuÏick˘ch
hor a Národního parku âeské ·v˘carsko. 

Námûstí zcela zmûní dláÏdûné plochy,
nová parkovi‰tû, ale i plochy pro trávení vol-
ného ãasu, nové osvûtlení, zeleÀ, laviãky
a dal‰í mobiliáfi, velká barevná fontána,
nové sítû a odvodnûní a mnoho dal‰ího. 

V˘stavba penzionu bude pfiedstavovat re-
konstrukci památkovû chránûného domu
v centru mûsta v PraÏské ulici v tûsném sou-
sedství „domu chovatelÛ“ s restaurací, tera-
sou a pfiíjemn˘mi pokoji a apartmány a neby-
tov˘mi prostory. Cyklostezka se musí postupnû
roz‰ífiit pfiedev‰ím smûrem do Národního
parku â· a do Rumburka (ãasem tak propo-
jíme pfies Krásnou Lípu obû ãásti Nûmecka). 

Práce na pfiípravû intenzivnû probíhají
a tak uvidíme na jafie. Zbynûk Linhart
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Centrum âeského ·v˘carska II

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
v úter˘ 3. fiíjna

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner

ÚÏasné pocity
z úÏasného

mûsta

Pfies dva tisíce motocyklov˘ch nad‰encÛ si
nenechalo 2. záfií ujít pfiíleÏitost vidût, sly‰et
a cítit unikátní pfiedváleãné motocykly âe-
chie-Böhmerland, které se právû v Krásné
Lípû ve dvacát˘ch letech minulého století
zaãaly vyrábût.

Na Kfiinickém námûstí probûhlo tradiãní
dvouhodinové pfiedstavení motocyklÛ, jeÏ
bylo souãástí jiÏ osmého setkání jejich maji-
telÛ. Bûhem atraktivního programu mohli
v‰ichni zúãastnûní obdivovat 28 krásn˘ch ve-
teránÛ, tedy pfiibliÏnû jednu tfietinu z celosvû-
tovû dochovan˘ch kusÛ. 

Motocykly, kter˘ch krásnolipsk˘ konstruktér
Albin Hugo Liebisch vyrobil asi tfii tisíce, udi-
vují je‰tû dnes svou unikátní dlouhou kon-
strukcí a takov˘mi technick˘mi poãiny, ja-
k˘mi byla napfi. litá kola.

Souãástí dvouhodinového programu na
krásnolipském námûstí byla kromû pfied-
stavení motocyklÛ a jejich majitelÛ také
jedna novinka, totiÏ krátká ãasovka Ne-
mocniãní ulicí. Vítûz soutûÏe si z Krásné
Lípy odvezl láhev domácí slivovice a di-

váci nev‰ední záÏitek z burácení objem-
n˘ch motorÛ.

Okolo jedenácté hodiny celá „blaÏená ko-
lona superdlouh˘ch motocyklÛ,“ jak znûl její
oficiální název, vyrazila na okruÏní jízdu ‰luk-
novsk˘m v˘bûÏkem, ale v Krásné Lípû pro-
gram zdaleka neskonãil. Nejprve zaznûlo
skvûlé vystoupení populárního Josefa Zímy
a po obûdû ve 13.00 hodin to na Kfiinickém
námûstí „rozbalila“ oblíbená plesová sku-
pina Novamix. Její vystoupení skonãilo aÏ
okolo ‰esté hodiny veãerní a bylo plné
osvûdãen˘ch domácích hitÛ, takÏe v Krásné
Lípû opût „nebylo nudy.“

Podûkování za cel˘ poveden˘ den patfií
v‰em organizátorÛm, pomocníkÛm, úãastní-
kÛm, dobrovolníkÛm, hasiãÛm, místním tech-
nick˘m sluÏbám i divákÛm a také teamu ob-
ãerstvení okolo Josefa Halíka z Kyjova.
Zvlá‰tní dík patfií opût také krásnolipské rad-
nici, protoÏe bez pfiístupu, kter˘ k podobn˘m
akcím zaujímá a bez její pomoci by to prostû
a jednodu‰e ne‰lo…

(jf)

âechie-Böhmerland opût v Krásné Lípû

Nevím, zda to byla jen náhoda, ale v po-
sledních dnech jsem zaÏil nûkolik úÏasn˘ch
chvil, kdy jsem byl velmi hrd˘ na na‰e
mûsto. Zaãalo to zcela nenápadnû po vy-
nikající „hodinû zpûvu“ Jaroslava Uhlífie, po
které jsem mûl tu ãest s tímto skvûl˘m hu-
debním skladatelem udûlat pro Vik˘fi roz-
hovor. Nejen, Ïe jsem se témûfi „py‰nil,“
kdyÏ pan Uhlífi chválil ãistotu, upravenost,
zeleÀ a krásu Krásné Lípy a kdyÏ nûkolikrát
pouÏil pojem úÏasné mûsto, ale aÏ k˘ão-
vitû dojemná byla scéna, kdy mu na‰i de-
váÈáci podûkovali za vystoupení a on mûl
v oãích slzy. Jen pár hodin poté jsem hovo-
fiil se ãleny slovenské kapely No Name po
jejich koncertu a opût – chvála mûsta, ten-
tokrát sportovního areálu, a znovu pojem
úÏasné mûsto. Nechci nikomu nic vnuco-
vat, ale kdyÏ nûkdo chválí místo, ve kterém
Ïijete, je to prostû úÏasn˘ pocit. Den poté
jsme spolu s matefisk˘m centrem Beru‰ka
a T-klubem v mûstském parku zaji‰Èovali
dûtské soutûÏe. KdyÏ jsem vidûl to mnoÏství
spolupracujících maminek a mlad˘ch
dobrovolníkÛ z fiad krásnolipsk˘ch teena-
gerÛ, ktefií jsou úplnû v pohodû a prostû
pomáhají pfii prospû‰n˘ch akcích, získal
jsem opût dojem, Ïe jsme stejnû „super“
mûsteãko a Ïe to tu Ïije.

Hned pár dní po tûchto úÏasn˘ch akcích
jsem získal moÏnost proletût se nad âes-
k˘m ·v˘carskem a Krásnou Lípou v malém
letadle. Vidût na‰e mûsto z ptaãí perspek-
tivy je dobrá vûc z jednoho prostého dÛ-
vodu – skvûle vynikne práce posledních
let. Z v˘‰ky 300 metrÛ ãlovûka nejprve
upoutá revitalizovan˘ Cimrák s mladou
alejí na nové hrázi, hned vedle barevné
kurty sportovního areálu se zrekonstruova-
nou tûlocviãnou, pfies krásné zelené parky
a parãíky jsou vidût nové barevné „lentil-
kové“domy na sídli‰ti, v centru mûsta roste
jeden nov˘ dÛm a vedle nûj se rekonstru-
uje b˘valá továrna a takto bych mohl po-
kraãovat dál a dál. 

Samozfiejmû, Ïe v‰echno v Krásné Lípû
není úÏasné, ale je úÏasné, jak se v tu
úÏasnû pracuje na tom, aby to úÏasné
bylo. Jan Fiala) 
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NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu pro-
bûhne v pondûlí 25. 9. 2006 ve Vlãí Hofie
a v Zahradách a ve ãtvrtek 28. 9. 2006
v Krásné Lípû.
Pytle na separovan˘ odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletafiská
22/3.

Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondûlí 7.00 – 12.00 h 14.00 - 17.00 h
Úter˘ 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Stfieda 7.00 – 12.00 h 14.00 – 17.00 h
âtvrtek 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Pátek 7.00 – 13.00 h
Sobota v sudém t˘dnu 8.00 – 11.00 h

Svoz separovaného
odpadu

TRUHLÁ¤STVÍ
Ondfiej Zan

Nábytek na míru - kuchyÀské linky se 
spotfiebiãi

- vestavûné skfiínû
- dûtské pokoje
- kanceláfisk˘ nábytek

2. Polské armády 186/54
408 01 Rumburk
IâO: 719 36 670
tel./fax: 412 331 537 mob: 774 199 738
e-mail: truhlarstvi.rbk@seznam.cz

Na‰im cílem je spokojenost zákazníka, kterému bude
dlouho slouÏit ná‰ nábytek dle jeho pfiání – vesta-
vûná skfiíÀ, renovace kuchyÀské linky, kanceláfisk˘
nábytek, dûtské pokoje.
Konzultace zakázky, zamûfiení projektu a návrh pro-
jektu vãetnû cenové nabídky poskytujeme zcela
zdarma.

Krásná Lípa dûkuje
tûm, díky kter˘m se

mohl uskuteãnit „Svût
pfiírody a lidí 2006“

Na organizaci se podílelo pfies 150 dobrovol-
níkÛ, kter˘m patfií obrovské podûkování. Bo-
huÏel v‰ak nelze vyjmenovat kaÏdého
osobnû. Svût pfiírody a lidí 2006 by nebylo
moÏno uskuteãnit bez pomoci následujících
subjektÛ a osob: Czech Coal, Active Relati-
ons, nadaãní fond Most nadûje, Mûstsk˘ úfiad
Krásná Lípa, Technické sluÏby Kr. Lípa, Sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ z Krásné Lípy, T-klub,
matefiské centrum Beru‰ka, Sportovní areál
â·, Z· Kr. Lípa, âSOP Tilia Kr. Lípa, Komunitní
centrum â·, o. p. s. âeské ·v˘carsko, kino
a kulturní dÛm Kr. Lípa, Spolek pfiátel Krásnolip-
ska, Stanislav Stra‰il, Ing. Arch. Cejnar, Referát
cizinecké Policie âR Rumburk, Policie âR Kr.
Lípa, záchrann˘ t˘m Rescue team (Lenka
Paulenová, Michal Paulen, David Tome‰),
¤ímskokatolická farnost Kr. Lípa, Dopravní
podnik Ústeckého kraje, Eko Servis, Pro Eko,
Coca-Cola âR, PlzeÀské pivovary. Zvlá‰tní po-
dûkování patfií senátorovi Josefovi Zoserovi,
ministrovi pro místní rozvoj âR Petrovi Ganda-
loviãovi a zejména pfiedsedovi pfiedstaven-
stva Czech Coal Antonínovi Koláãkovi.

SOUVISLOSTI
pokračování rozhovoru se starostou města Zbyňkem Linhartem – 3. část

Na‰e mûsto stále vlastní, na rozdíl od vût-
‰iny jin˘ch, dál své technické sluÏby, ale
i v˘robou tepla. Je to tak?
Na rozdíl od vût‰iny obcí jsme ukonãili
úvahy o tzv. privatizaci technick˘ch sluÏeb.
MÛÏeme tak velkou ãást drobnûj‰ích i roz-
sáhlej‰ích oprav dûlat svépomocí. Úklid,
údrÏba a zakládání nové zelenû, vefiejné
osvûtlení a nepfieberné mnoÏství jin˘ch
prací bychom tûÏce zaplatili. I ty velké kul-
turnû- spoleãenské akce ve mûstû bychom
nemohli dûlat bez vlastních TS a hasiãÛ.
Proto investujeme do technick˘ch sluÏeb.
Jen letos jsme pofiídili nov˘ velk˘ dodávkov˘
automobil Wolkwagen Transporter, dva
traktory Zetor, dvû snûhové frézy – ruãní
a pfied malotraktor i zánovní vy‰‰í plo‰inu
Avia. Je‰tû do zimy koupíme novou hydrau-
lickou pfiední radlici na sníh a dva malé val-
níky za traktory, ty stávající jiÏ nesplÀují pfied-
pisy. Intenzivnû zvaÏujeme zakoupení
novûj‰ího zametacího vozu, ten souãasn˘
dosluhuje.
Proã mûsto vyrábí samo teplo?
V roce 1995 se totálnû rozpadal systém vy-
tápûní sídli‰tû a nemocnice. ¤e‰ení nebylo
pfiipravené Ïádné. Hledali jsme rychlé, eko-
nomicky rozumné, komplexní a také per-
spektivní fie‰ení. To se podafiilo nezvykle
rychle. VÛbec si neumím pfiedstavit situaci,
kdybychom nedostali dotaci a nespustili
plynofikaci. Vyfie‰ili jsme pfiitom celé sídli‰tû
i objekty jin˘ch vlastníkÛ (druÏstva, nemoc-
nice) s moÏností budoucího napojení no-
v˘ch (ãtyfi) objektÛ. Zvolené fie‰ení umoÏ-
Àuje doplnit dal‰í, úspornûj‰í zdroj tepla.
Máme stavební povolení na dostavbu ko-
telny na spalování biomasy, na coÏ budou
v˘znamné dotace, a zlevní se tak cena za
teplo. Máme je‰tû dal‰ích devût kotelen se
stejn˘m ‰piãkov˘m vybavením a systémem
fiízení, kter˘ právû doplÀujeme o centrální
dispeãink fiízení. Je dobré, kdyÏ jsme sami
vlastníkem a nejsme závislí na nûjakém dal-
‰ím subjektu, kter˘ tu ze dne na den ani ne-
musí b˘t a kterému jde jen o jedno – o zisk. 
A co ten nehezk˘ areál TS uprostfied mûsta?
V tuto chvíli jiÏ zapoãala a probíhá v˘-
stavba nov˘ch garáÏí – skladÛ, které
chceme vystavût vlastními silami je‰tû
v podzimních mûsících a které nahradí ty
zrezivûlé ocelokÛlny. ZároveÀ chceme zkul-
tivovat cel˘ dvÛr a „zamaskovat“ jej zelení.
ZdÛrazÀuji, Ïe i toto realizujeme svépomocí.
AÏ zrekonstruujeme poÏární zbrojnici, uvolní
se velká ãást prostor, kter˘ dnes uÏívají ha-
siãi, a tím budeme moci uklidit vût‰í ãást
vûcí pod stfiechu.
Poloha ve stfiedu mûsta je jistû diskutabilní,
ale v tuto chvíli pfievaÏují spí‰e v˘hody to-
hoto umístûní.
Co konflikty s lidmi, je jich hodnû nebo

málo?
To patfií k povaze té práce. Problémoví lidé
jsou stále a je jich zhruba stále stejnû. 
Nûktefií myslí, Ïe kdyÏ pfiijdou na radnici za-
Ïalovat na souseda, Ïe ho snad mÛÏeme
zavfiít. A to nevûdí, Ïe soused byl u nás
o hodinu dfiíve. A co si ãlovûk vyslechne!
Radnice není policie ani soud. Nûkdy fiíkám,
bohuÏel. DopisÛ chodí také dost, za rok jich
je kolem 5500, a to je pûkn˘ balík, to je
tûÏké zvládat, kdyÏ mezi nimi jsou i dost
komplikované pfiípady. 
StûÏovatelÛ je tedy dost a ne v‰em se dá
vyhovût anebo je neustále tolerovat. 
Pfies léto se u nás konala fiada velk˘ch
akcí, nûkdy mÛÏeme sly‰et, Ïe je toho aÏ
moc. 
Je to jisté omezení pro lidi bydlící v centru
mûsta. Ostatní se toho mohou, ale nemusí
zúãastnit. Chceme dûlat akce pro malé,
mladé i ty star‰í. Zkuste se zamyslet, kdy tu
byly takové „znaãky“ jako ·árka VaÀková,
Julian Záhorovsk˘, Fe‰áci, Yo Yo Band, Honza
Vyãítal, Jaroslav Uhlífi, Josef Alois Náhlovsk˘,
skupina No Name a nebo Josef Zíma? 
Pûkná byla akce Rallye Sachsen Classic –
jízda nádhern˘ch historick˘ch aut a dopro-
vodn˘ program. Celostátní letní sraz turistÛ
nám udûlal reklamu nejen v âechách. Pro-
pagujeme tak na‰í znaãku Krásná Lípa –
centrum âeského ·v˘carska. A to nejen in-
vesticemi, ale i Ïivotem ve mûstû pro na‰e
lidi i náv‰tûvníky. 
Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska,
není to divn˘ slogan?
MoÏná. Není ale dÛleÏité, zda a jaké jsme
nyní centrum. To se pfii pohledu z daleka
tûÏko rozli‰í. DÛleÏité je vytvofiit jednodu-
chou zkratku pro to, ãeho chceme dosáh-
nout. Národní park je celosvûtovû srozumi-
teln˘ pojem, v zásadû magnet na turisty.
A my toho musíme umût vyuÏít! O âeském
·v˘carsku se uÏ ví, o jeho centru to bude
platit také.
Îe to tfieba nebude to zemûpisné centrum?
Co na tom? Uvidíme za deset let. 
Nûco osobnûj‰ího. ¤eklo by se, Ïe dost ces-
tujete, kde na to bere – tedy ãas ?
UÏ zdaleka necestuji, jako dfiíve. Dvakrát do
roka se ale snaÏím ujet alespoÀ na t˘den,
abych se z toho tady nezbláznil. Cestování
mi dává mnoho inspirací pro práci ve mûstû.
VÏdy pfiem˘‰lím, jak by bylo dobré to ãi ono
udûlat u nás. I kdyÏ pomûrnû ãasto to zatím
bohuÏel z rÛzn˘ch dÛvodÛ nejde. 
Pût t˘dnÛ nikdy nevyãerpám, a vzhledem
k divoãej‰ímu zpÛsobu cestování se to dá
i zaplatit. Ono se totiÏ paradoxnû dá fiíci, Ïe
témûfi v‰ude je levnûji, neÏ v té draÏ‰í ãásti
Evropy. A supermarkety a kempy jsou v zá-
sadû v‰ude stejné a stejnû drahé-levné.

(vik)

Mûsto Krásná Lípa dûkuje zamûstnanci âesk˘ch drah Viktorovi ·agátovi za záchranu do-
pravní znaãky zaãátek obce Krásná Lípa. Viktor ·agát si znaãky v rukách nenechavcÛ na-
‰tûstí vãas v‰iml pfii kontrole cestujících ve vlaku, zabavil ji a následnû vrátil na Mûstsk˘
úfiad v Krásné Lípû. 

Podûkování MûÚ

Inzerce
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Koncert slovenské kapely No Name a ús-
tecké pfiedkapely UDG, vystoupení Jaro-
slava Uhlífie, atrakce pro dûti, program pro
dospûlé i ekologické klání pro Ïáky 9. tfiíd
a M· o hodnotné ceny nabídl druh˘ roãník
megaakce Svût pfiírody a lidí 2006. 

Pobyt slovenské skupiny No Name v Krásné
Lípû zaãal zvukovou zkou‰kou na Kfiinickém
námûstí v pátek odpoledne, která byla pro
mnohé nedoãkavce jakousi „generálkou“
na oãekávan˘ veãerní koncert. Na sloven-
skou kapelu v Krásné Lípû ov‰em zÛstane tr-
valá vzpomínka: Frontman kapely Igor Timko
zanechal svÛj otisk ruky ve speciální kera-
mické destiãce. Jedná se novou krásnolip-
skou tradici a svÛj otisk v nich zanechají
v‰echny v˘znamné osobnosti, které mûsto

nav‰tívily. První otisku tu tak mají vedle slo-
venského zpûváka i pfiedseda pfiedstaven-
stva spoleãnosti Czech Coal Antonín Kolá-
ãek a starosta mûsta ZbyÀek Linhart.

Pfii skvûlé hudební show, kterou odstarto-
vali ústeãtí UDG, se pfiedávaly i dary nadaã-
ního fondu Most nadûje a spoleãnosti
Czech Coal lidem se zdravotním handica-
pem a institucím se sociálním zamûfiením. Ty
vedle Antonína Koláãka a ZbyÀka Linharta
pfiedával i nov˘ ministr pro místní rozvoj Petr
Gandaloviã. 

Ov‰em krásnolipské námûstí uÏ pfied kon-
certem No Name rozezpíval Jaroslav Uhlífi,
kter˘ se svou Hodinou zpûvu pûl úãastníkÛm
páteãního ekologického klání sedmnácti 9.
tfiíd základních ‰kol ·luknovského v˘bûÏku,

prim mezi nimi ov‰em hrála osmiãka devá-
ÈákÛ ze Chfiibské, která zvítûzila a vyhrála
vstupenky na veãerní koncert.

V ekologick˘ch a zábavn˘ch soutûÏích se
ov‰em soutûÏilo i v sobotu. Tentokrát v‰ak
mezi sebou zápolily dûti z matefisk˘ch ‰kol
a 1. a 2. tfiíd základních ‰kol regionu âes-
kého ·v˘carska, které mûly moÏnost získat
60 dûtsk˘ch zájezdÛ do zábavního parku
v nûmeckém Sohlandu. A námûstí tentokrát
pro zmûnu zase zaplnil ekojarmark, na kte-
rém bylo k dostání témûfi v‰e z „ãistého“
zboÏí. Obyvatelé i náv‰tûvníci Krásné Lípy
tak mohli ochutnat napfi. med nebo burãák,
zakoupit v˘robky z keramiky ãi sklenûné
vázy s místními motivy a k dostání byly i bati-
kované ‰aty. Vrcholem sobotního programu
pak bylo vystoupení Václava Upíra Krejãího.

(jf)

Svût pfiírody a lidí 
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I. Hlavní program
Centrum NP â· I - stavba
Usnesení RM ã. 88 - 01
RM projednala prÛbûh v˘stavby jednotliv˘ch staveb
Centra NP âeské ·v˘carsko I a schvaluje uzavfiení dodatku
ã. 4 k SOD ã. 2005/11/14-161 s dodavatelem stavby firmou
Konstruktiva Konsit, a. s., Praha upravující rozsah provádû-
n˘ch prací s tím, Ïe celková ãástka dle pÛvodní nabídky
a SOD zÛstává zachována a schvaluje podpis pfiedáva-
cích protokolÛ a faktury za 3. etapu.

Centrum âeského ·v˘carska II
Usnesení RM ã. 88 - 02
RM projednala prÛbûh pfiípravy projektÛ Centra âeského
·v˘carska II a to :
1. Rekonstrukce plochy námûstí a pfiilehl˘ch prostor 
2. Sportovní hala â· ( 45 x 24, 2x bowling, 2x squash, zá-
zemí) 
3. Motel â· se záchytn˘m parkovi‰tûm 
4. Kemp â· 
5. Penzion 
6. Cyklostezka II (roz‰ífiení ) 
a schvaluje dodatek k SOD s Ing. Jifiím Drahotou na PD
a inÏen˘rské ãinnosti Sportovní hala â·, z dÛvodÛ zvût‰ení
haly a nového vyfiízení Územního rozhodnutí. 

Dny âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 88 - 03
RM projednala pfiípravy a realizaci vefiejn˘ch akcí vztaÏe-
n˘ch pod Dny âeského ·v˘carska.
RM schvaluje odmûnu dlouhodobû spolupracujícím obãa-
nÛm mûsta a ÏákÛm základní ‰koly ve formû voln˘ch vstu-
penek na koncert No Name, PrÛvodce a mapy Köglerovy
nauãné stezky krásnolipskem a upomínkov˘ch pfiedmûtÛ.

II. Do‰lá po‰ta
Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 88 - 04
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã. 333/4 o v˘-
mûfie 45 m2, k.ú. Krásná Lípa, za úãelem zfiízení zahrady, za
cenu 1 575 Kã Evû a ZdeÀku Kambersk˘m, bytem Krásná
Lípa, Nemocniãní 14. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené. 

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 88 - 05
RM vyhla‰uje zámûr prodat p. p. ã. 1868/5, k. ú. Krásná
Lípa.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 88 - 06
RM se seznámila s vytyãením st. p. ã. 201, k. ú. Krásná Lípa
a schvaluje oddûlení ãásti pozemku zabrané chodníkem
a komunikací.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 88 - 07
RM bere na vûdomí odstoupení Kláry Adámkové, bytem
Rumburk, ÎelezniãáfiÛ 1379/9, od Ïádosti o odkoupení p. p.
ã. 2443/2, k. ú. Krásná Lípa.

Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 88 - 08
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout pozemek:
p. p. ã. 490/1; ãást o v˘mûfie 450 m2; k. ú. Krásná Lípa

Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 88 - 09
RM vyhla‰uje zámûr obce smûnit p. p. ã. 751 o v˘mûfie 95
m2, k. ú. Krásná Lípa, za p. p. ã. 752/3, o v˘mûfie 97 m2, k. ú.
Krásná Lípa, ve vlastnictví Václava Koubka, bytem krásná
Lípa, Kováfiská 16.
Îaloba
Usnesení RM ã. 88 - 10
RM bere na vûdomí Ïalobu Miroslava Vaníãka, bytem
Krásná Lípa, Klá‰terského 801 proti mûstu Krásná Lípa, ve
vûci vydrÏení p. p. ã. 2443/3, k. ú. Krásná Lípa.

III. RÛzné
KrádeÏ mfiíÏí
Usnesení RM ã. 88 - 11
RM projednala a bere na vûdomí problematiku odcizo-
vání kanalizaãních mfiíÏí a dal‰ího mûstského vybavení
a postup Policie âR v této vûci.

Vrácení kauce za byt
Usnesení RM ã. 88 - 12
RM schvaluje vrácení kauce ve v˘‰i 5 000 Kã Josefu Zá-
myslickému, Nemocniãní 1156/16, Krásná Lípa, za vrácení
bytu ã. 23, Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa. 

Byty
Usnesení RM ã. 88 - 13
RM schvaluje Markétû Novotné podnájem bytu ã. 24, Ne-
mocniãní 1149/12a, Krásná Lípa pro Lenku Havlinovou, by-
tem Smetanova 286/4, Krásná Lípa. 

Nová odbûrná místa
Usnesení RM ã. 88 - 14
RM schvaluje smlouvu o uzavfiení budoucí smlouvy o ná-
kladech spojen˘ch s pfiipojením a se zaji‰tûním poÏadova-
ného pfiíkonu odbûrn˘ch zafiízení mûsta Krásná Lípa (mo-
torest, autokempink) s firmou âEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, Dûãín dle pfiedloÏeného návrhu.

Dodávka vody
Usnesení RM ã. 88 - 15
RM schvaluje smlouvu o dodávce pitné vody pro nov˘ ob-
jekt Infocentra na Kfiinickém námûstí, Krásná Lípa s firmou
SãVK, a. s., Pfiítkovská 1689, Teplice a dodatek k této
smlouvû s firmou Konstruktiva Konsit, a. s., PÛlkruhová
786/20, Praha dle pfiedloÏen˘ch návrhÛ.

Dodávka vody
Usnesení RM ã. 88 - 16
RM schvaluje smlouvu o dodávce pitné vody a odvádûní
odpadních vod vãetnû sráÏkov˘ch pro objekt PraÏská
506/6, Krásná Lípa, s firmou SãVK, a. s., Pfiítkovská 1689, Te-
plice a dodatek k této smlouvû s firmou Konstruktiva Kon-
sit, a. s., PÛlkruhová 786/20, Praha, dle pfiedloÏen˘ch ná-
vrhÛ.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 88 - 17
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p. p. ã. 215/1, k.
ú. Kyjov u Krásné Lípy, z dÛvodu nedoloÏení dokladÛ na
základû v˘zvy ze dne 9. 11. 2004 a s ohledem na zji‰tûní
prodeje související nemovitosti (objekt Kyjov 11).

Rozhodnutí o zmûnû ã. 1 o poskytnutí dotace ã.
EQUAL/2/21 ze státního rozpoãtu âR na Akci 2 a 3 projektu
EQUAL
Usnesení RM ã. 88 - 18
Rada mûsta schvaluje rozhodnutí o zmûnû ã. 1 o poskyt-
nutí dotace ã. EQUAL/2/21 ze státního rozpoãtu âR na
akci 2 a 3 projektu programu iniciativy spoleãenství EQUAL
spolufinancovaného ze státního rozpoãtu âR a Evrop-
ského sociálního fondu, dle pfiedloÏeného návrhu.

Zápis z jednání mezi mûstem KL a âesk˘m ·v˘carskem, o.
p. s. k náplni Akce ã. 3 projektu EQUAL
Usnesení RM ã. 88 - 19
RM bere na vûdomí informace o zahájení akce ã. 3 pro-
jektu EQUAL - Komunitní centrum âeského ·v˘carska
a ukládá vedoucí projektu Mirce Pibilové a místostarostce
mûsta Hanû Volfové pfiedloÏit v termínu do 15.09.2006 ná-
vrh na vyuÏití vyhrazen˘ch finanãních prostfiedkÛ.

Dodatek ã. 3 ke smlouvû ã. 2006 33 29Q - 014 - EQUAL
Usnesení RM ã. 88 - 20
RM schvaluje dodatek ã. 3 ke smlouvû ã. 2006 33 29Q -
014, s firmou Ludûk Vodiãka - ·roubek, dle pfiedloÏeného
návrhu.

Smlouva o partnerství
Usnesení RM ã. 88 - 21
RM schvaluje smlouvu o partnerství se Stfiední ‰kolou sluÏeb
a cestovního ruchu, Varnsdorf, dle pfiedloÏeného návrhu.

V˘jimka z poãtu dûtí v M·
Usnesení RM ã. 88 - 22
RM schvaluje v˘jimku z poãtu dûtí ve tfiídû, kterou stano-
vuje vyhlá‰ka ã. 14/2005 Sb. o pfied‰kolním vzdûlávání, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Pronájem vefiejného prostranství
Usnesení RM ã. 88 - 23
RM schvaluje bezplatn˘ pronájem Kfiinického námûstí
firmû Active Relations, ve dnech 08.09. a 9. 9. 2006 u pfiíle-
Ïitosti pofiádání charitativní akce s názvem Dny âeského
·v˘carska - Svût pfiírody a lidí.
Uzávûra námûstí se povoluje:
- v pátek 8. 9. od 12.00 do 22.00 hodin
- v sobotu 9. 9. do 9.00 do 17.00 hodin.
RM schvaluje zaji‰tûní technické v˘pomoci prostfiednic-
tvím odboru TS MûÚ v potfiebném rozsahu a finanãní spo-
luúãast mûsta v maximální v˘‰i 30 tis. Kã. 

Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 88 - 24
RM schvaluje plán akcí kulturního domu, program kina,
plán akcí ve mûstû na mûsíc záfií 2006, dle pfiedloÏeného
návrhu.

Nájemné v mûstsk˘ch bytech
Usnesení RM ã. 88 - 25
RM se seznámila s moÏností navy‰ování nájemného
v mûstsk˘ch bytech k 1. 1. 2007 a doporuãuje ZM nes-
chvalovat zv˘‰ení nájemného.

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- vyúãtování akce Pohádkov˘ les a Staroãesk˘ Jarmark
- zpráva o záchranném t˘mu 

- hlá‰ení záchranného t˘mu, kter˘ se zúãastnil akcí ve
mûstû

- ãlánek z Dûãínského Deníku - otevfiení Köglerovy na-
uãné stezky

- ãlánek z Dûãínského Deníku - hospodafiení Rumburku
v prvním pololetí

- pfiehled vyplacen˘ch dotací na zfiízení kanalizaãní pfií-
pojky

- ukázka nov˘ch pohledÛ Krásné Lípy
- dopis od Dopravního podniku Ústeckého kraje - kritická

situace ve vefiejné dopravû
- oznámení o konání akce Dny âeského ·v˘carska
- rozpoãet od firmy SaM, Varnsdorf pro stavbu parkovi‰tû

u DPS a pro stavbu chodníkÛ u panelákÛ

RM dále projednala zápis z tohoto v˘boru:
- kontrolního ze dne 27. 7. 2006

USNESENÍ
ze 88. zasedání Rady

mûsta Krásná Lípa
konaného dne
24. 8. 2006

USNESENÍ
ze 89. zasedání Rady

mûsta Krásná Lípa
konaného dne
7. 9. 2006

I. Hlavní program
Zasedání 22. Zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 89 - 01
RM bere na vûdomí konání 22. zasedání Zastupitelstva
mûsta, které se uskuteãní ve stfiedu 13. 9. 2006 od 17.00
hodin v zasedací místnosti MûÚ. 
Hlavní body programu:
a) Hospodafiení mûsta za první pololetí 2006
b) Zpráva o investiãních projektech mûsta
c) Zpráva kontrolního v˘boru 
d) Zpráva o plnûní úkolÛ 21. ZZM
e) Zpráva o projektu Komunitní centrum âeského 

·v˘carska 

Projekt Komunitní centrum âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 89 - 02
RM bere na vûdomí prÛbûÏnou technickou monitorovací
zprávu ã. 4, za období 01.06.2006 - 31.08.2006 k projektu
Komunitní centrum âeského ·v˘carska - Akce 2 a 3, dle
pfiedloÏeného návrhu.

II. Do‰lá po‰ta
Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 89 - 03
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p. p. ã. 1564,
p. p. ã. 1211/1 a p. p. ã. 1220/1, v‰e k. ú. Vlãí Hora Ivetû
a Lubo‰i Zemanov˘m, bytem Praha 6, Pod Ofiechovkou
27, z dÛvodu zachování pozemkÛ pro potfieby mûsta. 

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 89 - 04
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã. 1191/3
o v˘mûfie 430 m2, k. ú. Vlãí Hora Ivetû a Lubo‰i Zemano-
v˘m, bytem Praha 6, Pod Ofiechovkou 27, 
za cenu 43 600 Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s pro-
dejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 89 - 05
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã. 602/1
(novû vzniklá p. p. ã. 602/4) o v˘mûfie 808 m2, k. ú. Vlãí
Hora, za úãelem zfiízení zahrady Ivanovi a Jaroslavû Lemo-
nov˘m, bytem Kladno, SportovcÛ 3029, za cenu 37 970
Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené. 

Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 89 - 06
RM dporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã. 639/2 o v˘-
mûfie 200 m2 a ãásti p. p. ã. 602/1 (novû vzniklá p. p. ã.
602/3) o v˘mûfie 624 m2, v‰e k. ú. Vlãí Hora, za úãelem zfií-
zení zahrady Franti‰ku a Libu‰i KrÛtilov˘m, bytem Varns-
dorf, Nová 2897, za cenu 16 540 Kã. Kupující uhradí ve‰-
keré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 89 - 07
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti st. p. ã. 735 (novû
vzniklá st. p. ã. 735/2) o v˘mûfie 71, k. ú. Krásná Lípa, za
úãelem zfiízení zahrady Michalu Zenknerovi, bytem Krásná
Lípa, Varnsdorfská 536/91, za cenu 2 130 Kã, za podmínky
smûny st. p. ã. 577/1, k. ú. Krásná Lípa. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 89 - 08
RM doporuãuje ZM schválit smûnu ãásti st. p. ã. 735 o v˘-
mûfie 29, k.ú. Krásná Lípa ve vlastnictví mûsta Krásná Lípa
za ãást st. p. ã. 577/1 o v˘mûfie 29, k. ú. Krásná Lípa ve
vlastnictví Michala Zenknera Krásná Lípa, Varnsdorfská
536/91. Náklady se smûnou pozemkÛ spojené uhradí
mûsto Krásná Lípa.
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Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 89 - 09
RM projednala Ïádost Správy Národního parku âeské
·v˘carsko Krásná Lípa o souhlas s prodejem ãásti p. p. ã.
2385/3 a p. p. ã. 2385/21, v‰e k. ú. Krásná Lípa a doporu-
ãuje ZM nesouhlasit s prodejem v˘‰e uveden˘ch po-
zemkÛ a poÏadovat pfievedení pozemkÛ zpût mûstu
Krásná Lípa. RM ukládá Vladimífie Do‰kové vyzvat SNPâ·
ke sdûlení zámûru dal‰ího vyuÏití pozemkÛ u sídla SNPâ·
dfiíve darovan˘ch mûstem SNPâ·.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 89 - 10
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã. 403/1, k.
ú. Krásná Lípa a majetkoprávní vypofiádání sousedních
pozemkÛ, dle pfiedloÏeného návrhu, v celkové v˘mûfie
cca 600 m2, Milanu a Evû Sudkov˘m, bytem Krásná Lípa,
Zahradní 8, za cenu 20 Kã/m2 do základní v˘mûry a nad
základní v˘mûru 35 Kã/m2. Kupující uhradí ve‰keré ná-
klady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 89 - 11
RM vyhla‰uje k prodeji ãást p. p. ã. 404/4, k. ú. Krásná
Lípa o v˘mûfie cca 200 m2.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 89 - 12
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã. 555/1
(novû vzniklá p. p. ã. 555/3) o v˘mûfie 168 m2, k. ú. Krásná
Lípa, za úãelem podnikání Richardu Jäckelovi, Krásná
Lípa, Dvofiákova 42/10, za cenu 16 800 Kã. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 89 - 13
RM doporuãuje ZM schválit prodej st. p. ã. 403 o v˘mûfie
363 m2, p. p. ã. 554 o v˘mûfie 1059 m2 a ãásti p. p. ã.
555/1 (novû vzniklá p. p. ã. 555/4) o v˘mûfie 78 m2, v‰e k.
ú. Krásná Lípa, za úãelem zfiízení zahrady Irenû a Petru
Nov˘m, bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská 59/26, za cenu
34 500 Kã (do základní v˘mûry 24 000 Kã, nad základní
v˘mûru 10 500 Kã). Kupující uhradí ve‰keré náklady s pro-
dejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 89 - 14
RM doporuãuje ZM schválit prodej p. p. ã. 570 o v˘mûfie
463 m2, k. ú. Krásná Lípa, za úãelem zfiízení zahrady
ZdeÀku a BoÏenû Pánkov˘m, bytem Krásná Lípa, Vanãu-
rova 52/4, za cenu 20 465 Kã (do základní v˘mûry 6 320
Kã, nad základní v˘mûru 5 145 Kã, porosty 9 000 Kã),
s tím, Ïe cena bude sníÏena o 50 % za újmu zpÛsobenou
majiteli objektu chybn˘m rozhodnutím ZM, pfii odprodeji
pozemku u nemovitosti jinému Ïadateli. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 89 - 15
RM doporuãuje ZM schválit prodej p. p. ã. 2368/1 o v˘-
mûfie 800 m2, k. ú. Krásná Lípa, za úãelem v˘stavby rodin-
ného domu Hanû a Jifiímu âedíkov˘m, bytem Praha 6,
K RoztokÛm 114/13, za cenu 16 000 Kã. Prodej bude reali-
zován podle § 2 odst. 9 Postupu ve vûci prodeje a uÏívání
nemovitostí ve vlastnictví mûsta Krásná Lípa. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 89 - 16
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã. 847 (novû
vzniklá p. p. ã. 847/2) o v˘mûfie 553 m2, k. ú. Krásná Lípa,
za úãelem zfiízení zahrady Pavlu Eichlerovi, bytem Krásná
Lípa, Varnsdorfská 131/92 a Hanû ·troblové, bytem Zá-
kupy, Lasvice 10 za cenu 13 315 Kã. Kupující uhradí ve‰-
keré náklady s prodejem spojené.

Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 89 - 17
RM doporuãuje ZM schválit smûnu ãásti p. p. ã. 408/3 o v˘-
mûfie 70 m2, k. ú. Krásná Lípa ve vlastnictví mûsta Krásná
Lípa za ãást p. p. ã. 408/4 o v˘mûfie 411 m2, p. p. ã. 408/6
o v˘mûfie 270 m2, p. p. ã. 408/5 o v˘mûfie 50 m2 a ãásti p.
p. ã. 408/7 o v˘mûfie 50 m2, v‰e k. ú. Krásná Lípa ve vlast-
nictví Ing. Pavla Olejára a MUDr. Tomá‰e Olejára, bytem
Krásná Lípa, Frindova 5. Rozdíl v˘mûr ve prospûch mûsta
Krásná Lípa bude fie‰en doplatkem ve v˘‰i 20 Kã/m2. Mûsto
Krásná Lípa uhradí ve‰keré náklady se smûnou spojené.

Majetkoprávní vypofiádání pozemkÛ
Usnesení RM ã. 89 - 18
RM doporuãuje schválit smûnu st. p. ã. 299/4 o v˘mûfie 23
m2 a ãásti p. p. ã. 390/1 o v˘mûfie 803 m2, k. ú. Krásná
Lípa, ve vlastnictví mûsta Krásná Lípa, za p. p. ã. 389/3
o v˘mûfie 116 m2, ãást p. p. ã. 389/2 o v˘mûfie 53 m2, ãást
p. p. ã. 389/1 o v˘mûfie 30 m2 a ãást st. p. ã. 292/2 o v˘-
mûfie 4 m2, v‰e k. ú. Krásná Lípa. Rozdíl v˘mûr ve pro-
spûch manÏelÛ Dastychov˘ch bude fie‰en doplatkem ve
v˘‰i 12 460 Kã pfii podpisu smûnné smlouvy. Smûna bude
fie‰ena smlouvou o smlouvû budoucí s platností do 11. 7.
2022. Ve‰keré náklady se smûnou spojené uhradí mûsto
Krásná Lípa.

Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 89 - 19
RM vyhla‰uje zámûr obce smûnit, pfiípadnû prodat poze-
mek p. p. ã. 1211/1 o v˘mûfie 940 m2, k. ú. Vlãí Hora.

Oznámení pfiestupku
Usnesení RM ã. 89 - 20
RM neschvaluje Ïádost pana Jaroslava BraÀky, o podání
oznámení spáchání pfiestupku proti vlastníku p. p. ã. 351,
k. ú. Vlãí Hora, z dÛvodu neudrÏování pozemku.

Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 89 - 21
RM schvaluje SdruÏení podnikatelÛ Brodinová - Faltová
podnájem ãásti nebytov˘ch prostor Kfiinické nám. 6/11
(b˘valá videopÛjãovna) pro Son Nguyena Ngoce, Matu-
‰ova 83/4, Rumburk, za úãelem zfiízení prodejny textilu.

III. RÛzné
Dodatek ke smlouvû
Usnesení RM ã. 89 - 22
RM schvaluje dodatek ke smlouvû s firmou Silnice
a mosty, Varnsdorf na dokonãení parkovi‰tû u nového
DPS II a opravu vchodÛ do domÛ Nemocniãní 2 a 2a dle
nabídky.

Zpráva o hospodafiení mûsta za 1. pololetí roku 2006
Usnesení RM ã. 89 - 23
RM bere na vûdomí Zprávu o hospodafiení mûsta Krásná
Lípa za 1. pololetí roku 2006 pfiedloÏenou pfiedsedou fi-
nanãního v˘boru Jifiím ·ediv˘m.

Zpráva kontrolního v˘boru
Usnesení RM ã. 89 - 24
RM bere na vûdomí zprávu kontrolního v˘boru, pfiedloÏe-
nou pfiedsedou v˘boru Josefem My‰ákem, dle pfiedloÏe-
ného návrhu. 

Byty
Usnesení RM ã. 89 - 25
RM schvaluje pronájem bytu ã. 16, Studánecká 564/16,
Krásná Lípa o velikosti 1 + 2, II. kategorie v obecním zájmu
Dagmar Hladíkové, bytem PraÏská 278/4, Krásná Lípa, za
podmínky vrácení stávajícího bytu. Nájemní smlouva
bude uzavfiena na 3 mûsíce. Kauce ve v˘‰i 4 000 Kã. Ve‰-
keré opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní ná-
klady.

Byty
Usnesení RM ã. 89 - 26
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat ãlenská práva na byty
v objektu Nemocniãní 1062/26:
- ã. 5, 2 + 1, I. kategorie, 62 m2

- ã. 20, 3 + 1, I. kategorie, 72 m2

Prodej bytÛ
Usnesení RM ã. 89 - 27
RM schvaluje Pravidla pro pfievod ãlensk˘ch práv na byt
ã. 5 a ã. 20, oba Nemocniãní 1062/26, Krásná Lípa dle
pfiedloÏeného návrhu.

Byty
Usnesení RM ã. 89 - 28
RM schvaluje v˘povûì nájmu z bytu:
- ã. 1, Milanovi Bílému, PraÏská 271/20, Krásná Lípa,
- ã. 2, ·tefanovi Bílému, PraÏská 271/20, Krásná Lípa,
- ã. 1, Jifiinû Harapátové, Kyjovská 625/53, Krásná Lípa, 
- ã. 1, Marcele Kozákové, Kfiinické námûstí 248/1, Krásná

Lípa, 
- ã. 4, Franti‰kovi ·Èastnému, Eli‰ky Krásnohorské 781/19,

Krásná Lípa, 
dle zákona ã. 40/1964 Sb., v platném znûní, § 711, odst.
2., písm. b). Uvedení nájemníci dlouhodobû neplatí ná-
jemné a úhradu za plnûní poskytovaná s uÏíváním bytu
v celkové ãástce 117 047 Kã.

Byty
Usnesení RM ã. 89 - 29
RM schvaluje Postup pfii vzniku pohledávky po splatnosti
(dluhu) na nájemném, sluÏeb s nájmem spojen˘ch nebo
vyúãtování za sluÏby s nájmem spojené dle pfiedloÏeného
návrhu.

Dodatek k nájemní smlouvû
Usnesení RM ã. 89 - 30
RM schvaluje dodatek ã. 1 k nájemní smlouvû ã. 2002/25/
17-147 uzavfiené mezi mûstem Krásná Lípa a Irenou Fun-
dovou na byt ã. 2, Kyjovská 625/53, Krásná Lípa. Dodat-
kem se prodlouÏí nájemní doba bytu o 1 rok.

Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 89 - 31
RM schvaluje vrácení kauce 30 000 Kã firmû Family dro-
gerie s. r. o., maloobchodní síÈ drogerie, K ÎiÏkovu 9/640,
Praha 9, Iâ: 26148579, z dÛvodu splnûní v‰ech podmínek
nájemní smlouvy ã. 2005/22/27- 263.

Rekonstrukce elektrorozvodÛ
Usnesení RM ã. 89 - 32
RM schvaluje uzavfiení smlouvy o dílo na rekonstrukci
elektrorozvodÛ v objektu Mánesova 294/24, Krásná Lípa,

s firmou Elpo Elektroservis Richard âern˘, 5. kvûtna 734,
âeská Kamenice, dle pfiedloÏeného návrhu.

Rekonstrukce elektrorozvodÛ
Usnesení RM ã. 89 - 33
RM schvaluje uzavfiení smlouvy o dílo na rekonstrukci
elektrorozvodÛ pouze v jiÏním vchodu objektu Studáne-
cká 564/16, Krásná Lípa, s firmou Elpo Elektroservis Ri-
chard âern˘, 5. kvûtna 734, âeská Kamenice, dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

Smlouva o poskytnutí sluÏby - odbûr radonov˘ch detek-
torÛ
Usnesení RM ã. 89 - 34
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí sluÏby uzavfienou
s Krajsk˘m úfiadem Ústeckého kraje, ve vûci poskytnutí
sluÏby spoãívající v rozmístûní a sejmutí cca 20 ks radono-
v˘ch detektorÛ v souladu s poÏadavky uveden˘mi v Zá-
kladních pravidlech pro umístûní detektorÛ do objektu.

Smlouva o zfiízení vûcného bfiemene práva prÛchodu
Usnesení RM ã. 89 - 35
RM doporuãuje ZM schválit znûní smlouvy o zfiízení vûc-
ného bfiemene na zaji‰tûní prÛchodu k rekreaãnímu ob-
jektu situovaném na st.p.ã. 70, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy ve
prospûch ZdeÀka a Heleny Margoliusov˘ch, bytem U Vût-
rolamu 5, Praha. Právo vûcného bfiemene se zfiizuje bezú-
platnû v rozsahu dle GP ã. 159-103/2005.

Dotace mûsta Krásná Lípa na zfiízení kanalizaãní pfiípojky
pro spla‰kovou kanalizaci
Usnesení RM ã. 89 - 36
RM schvaluje vyplacení dotací mûsta Krásná Lípa na zfií-
zení kanalizaãní pfiípojky pro spla‰kovou kanalizaci dle
pfiedloÏeného návrhu.

Dohoda o postoupení osobního pfiíbûhu s osobními údaji,
obrazové dokumentace a autorsk˘ch práv
Usnesení RM ã. 89 - 37
Rada mûsta schvaluje Dohodu o postoupení osobního
pfiíbûhu s osobními údaji, obrazové dokumentace a au-
torsk˘ch práv s Miroslavem Huãkem, dle pfiedloÏeného
návrhu.

Likvidaãní komise
Usnesení RM ã. 89 - 38
RM schvaluje návrh na likvidaci a prodej majetku mûsta
Krásná Lípa, dle pfiedloÏeného návrhu.

Bezplatn˘ pronájem areálu Hauserka
Usnesení RM ã. 89 - 39
RM schvaluje bezplatn˘ pronájem areálu Hauserka na
akci turnaj v minikopané pro dûti a mládeÏ, kter˘ se usku-
teãní dne 16. 9. 2006.

T˘den knihoven
Usnesení RM ã. 89 - 40
RM schvaluje v rámci úãasti knihovny Krásná Lípa na ce-
lostátní akci T˘den knihoven, to je v období od 2. 10. 2006
do 6. 10. 2006.
a) pfiihlá‰ení nov˘ch ãlenÛ zdarma, 
b) pfiístup na internet zdarma,
c) vrácení knih po termínu bez poplatku z prodlení.

Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 89 - 41
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta za mûsíc srpen 2006
vãetnû pfiíloh pfiedloÏen˘ kronikáfiem mûsta Ivanem Jak-
lem, dle pfiedloÏeného návrhu. 

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- potvrzení o odmítnutí pfievzetí Ïádosti o finanãní pod-

poru
- návrh Operaãního programu Îivotního prostfiedí - do-

tace z EU
- Ïádost o povolení omezení provozu na silnici - oprava

komunikace v Zahradech
- pfiehled náv‰tûvnosti knihovny a internetu 
- dopravní obsluÏnost v okolí Krásné Lípy
- souhlas s odstranûním nevhodn˘ch stromÛ a kefiÛ

v parku u zámeãku
- jednání ve vûci stanovení CHLÚ Krásná Lípa
- zpráva pro RM o vyuÏití dotací na realizaci kanalizaã-

ních pfiípojek 
- zpráva pro RM o realizaci spojnice mezi ul. Nemocniãní

a Masarykova
- Ïádost o zru‰ení v˘povûdi nájemní smlouvy - Pokorn˘
- pfiehled podílov˘ch listÛ uloÏen˘ch v IKS KB ke dni 1. 9.

2006
- vyúãtování akce âechie Böhmerland a Ralye Sachsen

Classic 
- stíÏnost nájemníkÛ na spoluobãany z domu Masary-

kova 16/1
- propagaãní pfiedmûty Komunitního centra âeského

·v˘carska

RM dále projednala zápis z v˘boru a komise:
- finanãní v˘bor ze dne 30. 8. 2006
- KVÎP ze dne 5. 9. 2006
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V roce 2004 mûsto získalo dotaci na projekt
Komunitní centrum âeského ·v˘carska. Pfii
jeho zrodu stáli s místostarostkou Hanou Vol-
fovou partnefii projektu, obecnû prospû‰ná
spoleãnost âeské ·v˘carsko, Agentura Pon-
dûlí a Úfiad práce Rumburk. Na realizaci pro-
jektu v letech 2004 aÏ 2008 pfiispûla EU a âR
ãástkou 30 mil. Kã. V˘daje projektu jsou z do-
tace hrazeny 100%, proto jsou v‰echny akti-
vity zcela zdarma.

Cílem projektu je podpofiit zamûstnanost
a vzdûlanost v Krásné Lípû i regionu, pomoci
lidem z mûsta bojovat se znev˘hodnûním,
které mají pfii hledání zamûstnání. Znev˘hod-
nûním mÛÏe b˘t nízk˘ stupeÀ vzdûlání, pfied-
dÛchodov˘ vûk, Ïádná nebo nevhodná
pracovní praxe, neuplatnitelná kvalifikace,
zdravotní postiÏení nebo cokoli dal‰ího. Pod-
poru zde najdou maminky po rodiãovské
dovolené, ale také ti, kdo chtûjí zaãít podni-
kat.

V bfieznu leto‰ního roku bylo otevfieno Ko-
munitní centrum v suterénu radnice. Pro
mûsto v projektu v tuto chvíli pracuje 6 no-
v˘ch zamûstnancÛ, dal‰í nové tváfie jsou
i u partnerÛ projektu. Nároãné podmínky
a pravidla EU se s jejich pfiispûním dafií plnit.

A co dnes nové Komunitní centrum nabízí?
53 osob bylo z evidence na Úfiadu práce

pfiijato do devíti roãních akreditovan˘ch re-
kvalifikaãních kurzÛ. Nûco se nauãí v rámci
teorie, kterou pro nû zaji‰Èují stfiední ‰koly
z okresu a odbornou praxi vykonávají v na-
‰ich zafiízeních napfi. na technick˘ch sluÏ-
bách, sportovním areálu, v muzeu, kinû, T-

klubu, v domû s peãovatelskou sluÏbou. Kli-
enti projektu dnes zvládají pod dohledem
vedoucích ãet údrÏbu zelenû ve mûstû, v˘-
sadbu, drobné stavební práce, údrÏbu spor-
tovního areálu, úklid nebo separaci odpadu.
¤ada lidí, ktefií by pravdûpodobnû zamûst-
nání nena‰li, cel˘ rok odvádí práci, která je
ve mûstû vidût, nûco málo si pfiilep‰í fi-
nanãnû a musí dodrÏovat nûjak˘ pracovní
reÏim. Po dokonãení rekvalifikace obdrÏí
osvûdãení a nûktefií navíc strojní prÛkaz na
motorovou pilu. Znovu budou tyto dlouho-
dobé kurzy pro dal‰í zájemce otevfieny za-
ãátkem roku 2007.

Komunitní centrum otevfielo také sedm ja-
zykov˘ch kurzÛ angliãtiny a nûmãiny, ukon-
ãeny byly 2 kurzy práce na poãítaãi a dal‰í
budou zahájeny v nejbliÏ‰í dobû. Krátkodo-
b˘ch kurzÛ se úãastní 104 spoluobãanÛ. 

Dále se komunitní centrum stará také
o chod matefiského centra Beru‰ka a pro ro-
diãe je pfiipraven kurz prezentace a vystupo-
vání na vefiejnosti, práce na poãítaãi, kurz fie-
‰ení konfliktÛ a jazykové kurzy. 

Díky projektu do‰lo také k v˘raznému zlep-
‰ení vybavení pracovi‰È odborné praxe, ze-
jména technick˘ch sluÏeb. V uÏívání je vÛz
Volkswagen Transporter. Vybavena byla
také poãítaãová uãebna, která slouÏí i s pfii-
pojením na internet zdarma obãanÛm
mûsta.

Svou ãinnost zahájilo podnikatelské cent-
rum, které je schopno poskytnout radu
nebo pomoc pfii zahájení podnikání nebo
v jeho prÛbûhu. Umí pomoci také se získá-

váním dotací zájmov˘m organizacím i pod-
nikatelÛm.

Pfieji klientÛ a úãastníkÛm kurzÛ, aby jim ko-
munitní centrum pfiiná‰elo v‰e potfiebné pro
jejich rozvoj a dal‰í pracovní uplatnûní, pra-
covníkÛm komunitního centra radost z vyko-
nané práce pro druhé. Hana Volfová

Komunitní centrum v Krásné Lípû je tu pro vás

Pouh˘ jeden den po svém propu‰tûní z ne-
mocnice, kde se podrobil v˘mûnû kolenního
kloubu, nav‰tívil legendární zpûvák a princ
z pohádky O princeznû ze zlatou hvûzdou na
ãele Josef Zíma v sobotu 2. záfií Krásnou Lípu. 

Populární „Pepíãek“ nejprve doslova rozpa-
rádil nûkolik set divákÛ a hlavnû divaãek pfii
svém vynikajícím koncertû pod ‰ir˘m nebem
na krásnolipském námûstí, na kterém zaznûly
kromû jin˘ch takové ‰lágry, jako napfi. Îivot je
jen náhoda z autorské dílny Jaroslava JeÏka
nebo písnû Karla Ha‰lera. Bûhem celého kon-
certu se na místû oz˘val jedin˘ názor: obdiv
k vitalitû a vnitfiní síle zpûváka a také uznání
nepsané funkce krále ãeské dechovky.

Po vystoupení a nezbytné autogramiádû
pfiímo u pódia, pfiijal Josef Zíma pozvání krás-
nolipského starosty ZbyÀka Linharta a spolu

s ním zavítal na pÛvodnû zam˘‰lenou krátkou
náv‰tûvu do dvou nov˘ch domÛ s peãovatel-
skou sluÏbou, které Krásná Lípa postavila v po-
sledních pûti letech.

To, co ov‰em následovalo, pfiekvapilo Josefa
Zímu i ZbyÀka Linharta. „Obyvatelky obou na-
‰ich DPS si rozhodnû zaslouÏí velké uznání, ne-
boÈ svému hostu pfiipravily skvûlé uvítání – ob-
lékly se do „sváteãního,“ napekly v˘borné
domácí koláãky a ‰trÛdl, posadily svého oblí-
beného interpreta do kfiesla a celé setkání se
naladilo do takové atmosféry, Ïe z pÛvodnû
plánovaného desetiminutového pfiedání kyti-
ãek bylo nakonec krásné hodinové povídání,“
uvedl Zbynûk Linhart. 

Náv‰tûva Josefa Zímy v Krásné Lípû zazna-
menala obrovsk˘ úspûch a autogram „Pe-
píãka“ je je‰tû nyní vystaven v mnoh˘ch do-

mácnostech nejen na‰ich babiãek v krásnolip-
sk˘ch domech s peãovatelskou sluÏbou.
MoÏná je jen ‰koda, Ïe podobnou náv‰tûvu,
jakou byla ta v DPS, nebylo moÏné uskuteãnit
také v místním Domovû dÛchodcÛ.

(jf)

Josef Zíma „uhranul“ 
krásnolipské babiãky

Sekyry, dláta a pily se poãátkem záfií usídlily
na Terénní ekologické základnû Buk v Krásné
Lípû. Zvuk tûchto nástrojÛ se tu nese jiÏ potfietí,
tentokrát do Krásné Lípy pfiijeli ãtyfii dfievoso-
chafii a vedle uÏ hotov˘ch sochafiÛ do Krásné
Lípy pfiijela i trojice elévÛ, ktefií do tajÛ fiezbáfiství

teprve vnikají. Pfiivezl je s sebou uãitel Z· z Ras-
penavy Milo‰ ·imek, kter˘ ve svém volném
ãase vede fiezbáfisk˘ krouÏek. Po nûm samot-
ném ale v Krásné Lípû zÛstane dílo pfiipomína-
jící vodopád Ïivé vody. Po jeho uãednících tu
zÛstane krokod˘lí rodinka na v˘letû.

Krásnou Lípu opût
ovládli dfievosochafii

Komunitní centrum âeského 
·v˘carska nyní nabízí 
bezplatnû tyto kurzy a sluÏby:
dlouhodobé kurzy: 
roãní rekvalifikaãní kurzy - zahájení bfie-
zen 2007
odpolední kurzy: 
práce s poãítaãem - zahájení záfií 2006
úãetnictví pro zájmové organizace – za-
hájení fiíjen 2006
pracovní právo – zahájení listopad 2006
dal‰í: moÏnost vyuÏití internetu a zfiízení
e-mailové schránky za úãelem hledání
zamûstnání, poradenství pfii psaní Ïivoto-
pisu a prÛvodního dopisu k Ïádosti o
volné místo, poradenství pro podnika-
tele, pracovní asistenci, pomoc pfii jed-
nání na úfiadech.

Pfiijìte se osobnû informovat! Najdete
nás z druhé strany budovy mûstského
úfiadu KL v suterénu. 
Telefony: 412 354 841, mobil: 777 938839
E-mail: juda@krasnalipa.cz 
Tû‰íme se na spolupráci s Vámi!



Vût‰ina z nás si jiÏ zvykla, Ïe odpad není
jedna velká hromada nepotfiebn˘ch vûcí,
která se v lep‰ím pfiípadû hodí do popelnice,
v tom hor‰ím se odveze k lesu, do rokle za
mûstem. Tam nakonec je‰tû pfied pár lety
konãil i obsah tûch popelnic.

Postupnû jsme zjistili, Ïe v odpadu je je‰tû
spousta dále upotfiebiteln˘ch surovin, které
po zpracování je‰tû v jiné formû poslouÏí. A Ïe
je to ekologicky i ekonomicky zajímavé. Pod-
statná ãást krásnolipsk˘ch obãanÛ, ale i re-
kreantÛ se nauãila vyuÏívat systém separace
odpadÛ, kter˘ kombinuje tzv. pytlov˘ svoz se
sbûrem do typick˘ch nádob na sklo, plast,
papír. Zvlá‰tní skupinou pak jsou nebezpeãné
odpady a pneumatiky. Formou rÛzn˘ch sou-
tûÏí a motivaãních programÛ je do tûchto ak-
tivit zapojována i nejmlad‰í generace pro-
stfiednictvím Z·. Tfiídíme takto úspû‰nû desítky
tun odpadu roãnû. Mûsto Krásná Lípa v sou-
ãasnosti pfiipravuje nûkolik zmûn v oblasti se-
parace odpadu.

Na úseku dnes jiÏ klasick˘ch komodit, tedy
papír, sklo a plasty, je pfiipravováno roz‰ífiení
poãtu sbûrn˘ch míst a kontejnerÛ.

Úplnou novinkou bude zahájení podpory
separace dal‰í podstatné sloÏky komunálního
odpadu – bioodpadu.

Bioodpad, tedy biologicky rozloÏitelné
zbytky, mohou tvofiit 40 – 60 % celkového od-
padu v popelnicích. Je z ãásti tvofien odpady
z domácností (rÛzné zbytky potravin – peãivo,

vajeãné skofiápky, ãajové sáãky, slupky
z ovoce a zeleniny atp.). Likvidace této sloÏky
ve vût‰ím mnoÏství je technologicky obtíÏnûj‰í,
odpad musí procházet fermentaãní linkou,
kompostárnou. Nikde v blízkém okolí zatím
Ïádná nefunguje. O v˘stavbû takové kompo-
stárny, buì men‰í komunitní, pouze pro na‰e
mûsto, nebo vût‰í s urãitou spádovostí se in-
tenzivnû uvaÏuje. To je úkol pro nejbliÏ‰í mû-
síce.

Bioodpad je v‰ak z velké ãásti tvofien i od-
pady ze zahrad, ze zelenû. Právû ekologic-
kou likvidaci této sloÏky zaãíná mûsto podpo-
rovat. JiÏ pro leto‰ní podzim je pfiipravena
novinka – bezplatn˘ svoz listí a staré trávy. Ob-
ãanÛm budou nabídnuty velkoobjemové
vaky, které budou po naplnûní bezplatnû
svezeny. Odpadá tedy dÛvod odkládat
tento odpad do popelnic ãi ho pálit a obtû-
Ïovat sousedy.

Dal‰í pfiipravovan˘m opatfiením bude tzv.
‰tûpkovací víkend, kdy v jarních mûsících na-
bídneme obãanÛm bezplatnou likvidaci vûtví
a odpadu po jarním fiezu dfievin a úklidu za-
hrady. 

Jinak nic nebrání nikomu z nás, má-li tu moÏ-
nost, mít nûkde ve stínu v rohu zahrady pûknû
upraven˘ kompost, kter˘ je v koneãné fázi
zdrojem velmi kvalitního hnojiva. To uÏ ale
není Ïádná novinka, to je letitá zku‰enost na-
‰ich babiãek. Staãí se rozpomenout, jak málo
zbytkÛ mûla dfiíve domácnost. (J. Koláfi)

KINO Krásná Lípa
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Inzerce

Inzerce

Chtûla bych podûkovat Domovu dÛchodcÛ a ÚSP Krásná Lípa,
zvlá‰tû o‰etfiujícímu personálu za péãi o mou maminku Hanu
Kubalíkovou. Vám v‰em dûkuje dcera Hana Hofmannová. 

Inzerce

Bioodpady v Krásné Lípû Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže
i ženy pro poradny 

zlepšování kondice a tva-
rování postavy. 

Rekvalifikace zajištěna. 
HPČ i VPČ.

Pro více informací volejte
775 375 065.



Dne 10. 9. 2006 se uskuteãnily jiÏ ãtvrté Hry
legrace a smíchu ve sportovním areálu Jifie-
tína pod Jedlovou, které pofiádají obce Mik-
roregionu Tol‰tejn. Utkalo se ‰est druÏstev z
Rybni‰tû, Dolního a Horního PodluÏí, Jifietína
p.J., t˘m XXL a samozfiejmû nechybûlo ani
druÏstvo reprezentující Krásnou Lípu.

Hry tvofií nûkolik disciplín, které se dají
zvládnout pouze s dobrou náladou, úsmû-
vem a s pofiádnou porcí ‰tûstí. Bojovalo se v
chodu na lyÏích, skákání v pytli, „bûhu“ na
chÛdách, hraní minigolfu cvrnkáním, kopu
na branku v jemném písku, ve stfielbû na

basketbalov˘ ko‰ a na závûr byla nejzábav-
nûj‰í a zároveÀ nejtûÏ‰í disciplína - pfiechod
pfies bazén po velmi úzké a vratké kladinû.
Témûfi 2/3 úãastníkÛ nám pfiedvedly krásné
pády do ledové vody.

A co bylo na tûchto hrách vÛbec nej-
lep‰í? No pfieci to, Ïe Krásná Lípa, za
úãasti Karla Dvofiáka, Pavla Kubánû, Mar-
kéty Boháãové, Jany Dvofiákové, Petra
Voldfiicha a Davida Müllera získala 1. místo
a tím i hlavní cenu, putovní pohár dobroti-
vého loupeÏníka Vildy a zároveÀ zápis na
podstavci tohoto poháru. Na 2. místû

skonãilo druÏstvo XXL a na 3. t˘m z Ryb-
ni‰tû.

Dal‰í roãník tûchto her se uskuteãní opût
za rok a my budeme doufat, Ïe tento titul
obhájíme a Vildu od nás nepustíme.

(Za t˘m M. Boháãová)

Hry legrace a smíchu
vyhrála Krásná Lípa
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Pro mnohé malé i „odrostlej‰í“ krásnolipské zÛ-
stává Hankou z oddílÛ zálesákÛ nebo kera-
miky, i kdyÏ jiÏ ãtvrt˘m rokem pÛsobí na na‰í
radnici ve funkci první porevoluãní místosta-
rostky. Na „svém kontû“ má mimo jiné napfi.
realizaci projektu v˘stavby dûtsk˘ch hfii‰È na
sídli‰ti, ale i vznik Komunitního centra, jehoÏ slu-
Ïeb v souãasné dobû vyuÏívá pfies 100 ob-
ãanÛ Krásné Lípy, nebo práce na obnovení
jedné z nejstar‰ích nauãn˘ch stezek na území
dne‰ní âR. Volební období pomalu konãí,
a tak je ãas bilancovat. Nûkolik otázek si pro
na‰i místostarostku Hanku Volfovou pfiipravil
Jan Fiala.
Od devadesát˘ch let pracujete s dûtmi, nej-
dfiíve jako oddílová vedoucí a do souãasnosti
vedete i pfies nedostatek ãasu krouÏek kera-
miky. Co vám tato ãinnost dává?
SnaÏím se dûtem zprostfiedkovat nûco no-
vého, zajímav˘ proÏitek. Zpracovali jsme no-
hama i rukama kila keramické hmoty, vyzkou-
‰eli jsme si jak postavit pec i táborovou
kuchyÀ, nachodili kilometry s batohem na zá-
dech, nafiezali obrovské mnoÏství dfieva na tá-
borové ohnû. Je to kupa krásn˘ch vzpomínek
a spoleãn˘ch záÏitkÛ. 
Jak vzpomínáte na realizaci projektu v˘stavby
dûtsk˘ch hfii‰È na krásnolipském sídli‰ti v roce
2001?
Byl to první projekt, do kterého jsme se pustili
a jeho pfiípravy se úãastnilo obrovské mnoÏství
lidí. A jak se fiíká, co ãlovûk, to jin˘ názor. Je
pravda, Ïe byly chvíle, kdy jsem se po nûkte-
r˘ch negativních reakcích sama sebe ptala,
proã to dûlám, obzvlá‰tû kdyÏ bydlím na jiném
konci mûsta a s dûtmi rad‰i chodím do lesa.
Dneska, kdykoli jdu okolo, s potû‰ením sleduji,
kolik dûtí i dospûl˘ch na hfii‰tích tráví svÛj voln˘
ãas. A i kdyÏ je dnes v Krásné Lípû nabídka
dûtsk˘ch hfii‰È vût‰í, synovec nevynechá ná-
v‰tûvu „pastelek“.
V roce 2002 jste se stala za SdruÏení 2002 první
porevoluãní místostarostkou mûsta. S jak˘mi
pocity jste tuto funkci pfiebírala? Vnímala jste
nûjak zvlá‰È skuteãnost, Ïe jste první Ïena
v této vrcholné pozici ve vedení mûsta?
O tom jsem vÛbec nepfiem˘‰lela a ani na to
nebylo moc ãasu. 
Komunitní centrum âeského ·v˘carska v sute-
rénu krásnolipské radnice, které pomáhá
mnoh˘m lidem v boji s nezamûstnaností, je od
zaãátku va‰í prací. Co bylo na poãátku tohoto

projektu, jaké jsou jeho nejvût‰í úspûchy a jak
sloÏité bylo sehnat pfies 30 milionÛ na jeho rea-
lizaci?
Pfies 50 lidí evidovan˘ch na úfiadu práce je za-
psáno v dlouhodob˘ch rekvalifikaãních kur-
zech a jejich práce je dennû vidût ve mûstû.
Pfies 100 dal‰ích se uãí nûmeck˘ a anglick˘ ja-
zyk nebo zacházet s poãítaãem. Otevfieno je
komunitní centrum, podnikatelské centrum
a poboãka Agentury Pondûlí. Do Krásné Lípy
se pfiistûhovalo nûkolik mlad˘ch vzdûlan˘ch
lidí, ktefií v projektu pracují. Vzdûlání i v‰e
ostatní je obãanÛm díky projektu poskytováno
zcela zdarma. Spolupracujeme se tfiemi
schopn˘mi partnersk˘mi organizacemi. To jsou
podle mû hlavní úspûchy projektu. 
Zpracovat pomûrnû sloÏitou Ïádost a sestavit
do podrobností projekt bylo tûÏké, ale nejtûÏ‰í
byl rok a pÛl po zahájení projektu, kdy jsme se
dohadovali s ministerstvem o pravidlech, která
se mûnila aÏ v prÛbûhu projektu, a o plnûní
termínÛ, kdy nám mûly dorazit vyúãtované
prostfiedky. Na‰tûstí je to za námi a projekt nyní
bûÏí dobfie.
Máte moÏnost b˘t u souãasného dynamic-
kého rozvoje a promûn Krásné Lípy, která se
za poslední tfii volební období zmûnila jasnû
k lep‰ímu. Jak tyto zmûny vnímáte vy osobnû?
Toto období vnímám jako období v˘znam-
n˘ch zmûn a pokroku, vÏdyÈ kaÏd˘ rok se do
provozu uvádí nûkolik nov˘ch nebo zrekonstru-

ovan˘ch staveb.
AÈ je to kanali-
zace, parky
nebo nové hfii‰tû.
Díky vzniku ná-
rodního parku
a citlivému roz-
voji se mûsto
stává zajímav˘m
místem pro ná-
v‰tûvu i pro Ïivot.
Jsou za tím scho-
vané hodiny
práce t˘mu lidí pod vedením ZbyÀka Linharta.
Myslím, Ïe je to pfiíleÏitost také pro krásnolipské
obãany, vznikají nová pracovní místa a moÏ-
nosti pro podnikání. Jen jich vyuÏít.
Vzpomenete si, co vás jako místostarostku za
poslední ãtyfii roky nejvíc pobavilo?
Tfieba kdyÏ dospûlí úãastníci prvního dfievoso-
chafiského sympozia zcela váÏnû sepsali petici
za to, aby kaÏdé ráno dostali teplé kakao
a pak se doÏadovali, aby se v okolních hospo-
dách toãilo jiné pivo.
Máte mnoho aktivit, a tak na záliby a koníãky
zfiejmû pfiíli‰ ãasu nezb˘vá, ale kdyÏ ano, jak
trávíte svÛj voln˘ ãas? 
KdyÏ to vyjde, tak rádi cestujeme, jezdíme na
v˘lety a veãer se stavíme tfieba v ãajovnû
a poslechneme si kytaru a bubínky. 
Dûkuji za rozhovor (jf)

Hanka z oddílu - místostarostka z radnice

Uãitelka se ptá dûtí: Kde rostou jablka? – Na jablonci.
A kde rostou hru‰ky? – Na hru‰oni.
Uãitelka váÏí dûti, jedno dítû zjistí, Ïe pfiibralo a poví: Pfiit-
loustl jsem.
Dítû odmítá jíst ãoãku, uãitelka se ptá: Proã nejí‰ ãoãku?
– Mám po ní sraãku.
Uãitelka se ptá: Jak se fiekne zdrobnûle meruÀka? – Merunja.
Dítû má mokré punãocháãe, povídá: Já mám mokr˘ punchonáãky! 
Uã se ptá: Jak se jmenuje tento geometrick˘ tvar? (Jde o trojúhelník)
– Strouhalec!
Dítû si utfie ruce do ruãníku a povídá: UÏ jsem utfietej.
Dítû potfiebuje podat prádlo z police, poví uãitelce: Podej mi hadry!
Dítûti padají tepláky, zdÛvodní to vûtou: Mám zhubl˘ bfií‰ko.

Kolektiv M· Smetanova

Úsmûvy z M·
aneb my jsme malí mudrcové



Nov˘ altán za Cimrákem je na kfiiÏovatce cyklostezek. Byla zahájena v˘-
sadba zelenû okolo stezky, osazeny jsou svûtla, laviãky a ko‰e.

Hrubá stavba infocentra se rychle kompletuje o stfie‰ní krytinu, zateplo-
vací systém a okna. Na podzim by mûla b˘t vût‰í ãást vnûj‰ích prvkÛ
vãetnû fasády tak, aby mohly intenzivnû probíhat práce uvnitfi objektu.
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POZVÁNKY RÒZNÉ

BURZA ·KOL. Informaãní a poradenské stfie-
disko pro volbu a zmûnu povolání poboãky
Úfiadu práce v Rumburku ve dnech 7. a 8.
fiíjna v Domû kultury v Rumburku pofiádá 11.
roãník propagaãní v˘stavy Vzdûlávání 2007
– 2008. Prezentace stfiedních ‰kol a stfied-
ních odborn˘ch uãili‰È je urãena pfiedev‰ím
ÏákÛm, ktefií konãí povinnou devítiletou
‰kolní docházku a jejich rodiãÛm. Získáte tu
informace o moÏnostech studia a o poÏa-
davcích u pfiijímacích zkou‰ek na jednotli-
v˘ch ‰kolách a uãili‰tích, a to pfiímo od zá-
stupcÛ tûchto ‰kol.

Nové komunikace v Krásné Lípû.
Napfiíã mûstem vyrÛstá zcela nová síÈ kva-
litních komunikací. Asi tfii kilometry asfalto-
v˘ch silnic budou slouÏit nejen chodcÛm
a cyklistÛm, ale také vyznavaãÛm koleãko-
v˘ch bruslí. Centrem nov˘ch „silniãek“ se
stane tzv. komunikaãní kfiíÏ u nedávno zrevi-
talizovaného rybníka Cimrák, kde se
v‰echny zmiÀované komunikace setkávají.
Souãástí tohoto kfiíÏe je také odpoãinkov˘
altán. Nové cyklostezky vedou od sportov-
ního areálu k fotbalovému hfii‰ti a od bu-
doucího centra sluÏeb v blízkosti námûstí aÏ
na v˘padovku na Prahu.
Nadace EURONISA rozdûlí pfies pÛl milionu
korun.
Nadace EURONISA vyhlásila vefiejné kolo

rozdûlování nadaãních pfiíspûvkÛ z v˘nosÛ
Nadaãního investiãního fondu, benefiãních
akcí a darÛ sponzorÛ. Podporovány budou
projekty uskuteãnûné od 1. ledna 2007
v sociální a zdravotní a kulturní a vzdûlá-
vací oblasti. PfiedbûÏná ãástka k rozdûlení
je 500 tisíc korun. Podrobné podmínky, for-
muláfi Ïádosti a dal‰í informace obdrÏí zá-
jemci na adrese Nadace EURONISA, Rum-
jancevova 3, 460 01 Liberec 1 nebo na
internetov˘ch stránkách: www.euronisa.cz.
Uzávûrka pfiijímání Ïádostí je 16. fiíjna 2006
do 16 hodin. Îádat mohou neziskové orga-
nizace registrované na území âeské repub-
liky a zároveÀ pÛsobící v Euroregionu Nisa.
Vylouãeny jsou politická hnutí ãi strany a fy-
zické osoby.

V pátek 8. 9. probûhla prohlídka dokonãované rekonstrukce tûlocviãny.
Na 3. 10. je svolána kolaudace a pak se mÛÏe zaãít ...
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Velké akce Krásné Lípy

Pohádkový les MFF Tolštejnského panství

Tour de Feminin Letní turistický sraz

Rallye Sachsen Classic Čechie-Böhmerland


