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Dvojí pomoc, lidem a mûstu
Celé pûtiny práceschopn˘ch obãanÛ Krásné
Lípy se dot˘ká problém nezamûstnanosti. V létû
je to pod dvacet procent, v zimû nûco pﬁes.
V reáln˘ch ãíslech je to problém více neÏ ãtyﬁ
stovek spoluobãanÛ, potaÏmo mnoha stovek
dotãen˘ch rodin.
Je nezpochybnitelné, Ïe hlavní úkoly v boji
proti neklesající nezamûstnanosti musí plnit stát.
Dosud jím pouÏívané nástroje, aÈ jiÏ diskutabilní
investiãní pobídky ãi dotování v˘stavby rÛzn˘ch
prÛmyslov˘ch zón, nebo podpÛrné programy
realizované prostﬁednictvím úﬁadÛ práce, Ïádnou zásadní zmûnu nepﬁinesly. I pﬁesto Krásná
Lípa programy Úﬁadu práce Dûãín naplno vyuÏívala a vyuÏívá. AÈ jiÏ to byly klasické veﬁejnû prospû‰né práce ( tzv. vépépéãka), ãi zﬁizování
spoleãensky úãeln˘ch míst nebo podpÛrné programy pro dlouhodobû evidované uchazeãe
o práci. Ve vyuÏití tûchto moÏností jsme stále
v rámci okresu, ale i kraje, nejaktivnûj‰í.
Po vstupu na‰í zemû do EU se otevﬁely nové,
sice sloÏité, moÏnosti v aktivní politice zamûstnanosti i pro mûsta a dal‰í subjekty. Prostﬁednictvím
rÛzn˘ch evropsk˘ch fondÛ je moÏné získávat,
prostﬁednictvím vlastních projektÛ, zajímavé objemy finanãních prostﬁedkÛ. V tûchto fondech
je penûz pﬁipraveno relativnû dost.
Na‰e mûsto opût zareagovalo velmi rychle
a mezi prvními v republice získalo pﬁed rokem
a pÛl 30 mil. korun z Evropského sociálního
fondu, na vybudování Komunitního centra âeského ·v˘carska (KCâ·). Velkou v˘hodou je
100% financování projektu z vnûj‰ích zdrojÛ, není
tedy nutná Ïádná vlastní spoluúãast, nev˘hodou v‰ak nadále zÛstává opoÏdûné zpûtné proplácení v˘dajÛ a ohromná administrativa.
Komunitní centrum v souãasnosti nabízí, prostﬁednictvím rekvalifikaãních kurzÛ, více neÏ 50
klientÛm moÏnost zv˘‰it si kvalifikaci a tím i zlep‰it
své ‰ance pﬁi budoucím uplatnûní na trhu

práce. Podstatnou, pro mûsto velmi dÛleÏitou,
sloÏkou rekvalifikace je i odborná praxe. Tu si klienti po dobu celého roku odpracovávají v na‰ich mûstsk˘ch zaﬁízeních. Vût‰ina v Technick˘ch
sluÏbách, ty je vidût ve mûstû nejvíce. Nûkteﬁí
pracují na sportovním areálu, mÛÏete se s nimi
potkat i v na‰ich domech s peãovatelskou sluÏbou ãi v kulturním domû, v T-klubu.
Vedle rekvalifikací KCâ· nabízí jazykové a poãítaãové kurzy, rÛzné poradenství a asistenci.
Jeho sluÏeb vyuÏívá více neÏ dvû stovky obãanÛ
mûsta. Mezi nimi matky na mateﬁské dovolené,
zdravotnû postiÏení, dÛchodci.
ZároveÀ je v prÛbûhu roku ve spolupráci s Úﬁadem práce Dûãín mûstem zamûstnáno více jak
30 dal‰ích nezamûstnan˘ch. V souãasnosti tedy
aktivnû podporujeme a zamûstnáváme více jak
80 lidí.
Organizaãní a administrativní zaji‰tûní tûchto
aktivit je pro Mûstsk˘ úﬁad velmi nároãné. A to
ani nemluvû o byrokracii spojené s financováním z fondÛ EU. Pﬁesto se pﬁipravují dal‰í projekty,
aby byla zaji‰tûna návaznost tûch stávajících.
Pﬁípadné zv˘‰ení poãtu zapojen˘ch obãanÛ
je v‰ak problematické a naráÏí minimálnû na
dva limity. Tím prvním jsou organizaãní moÏnosti
Mûstského úﬁadu, pﬁi takto velkém poãtu zamûstnávan˘ch lidí. Druh˘m, podstatnûj‰ím limitem, je omezen˘ poãet zájemcÛ o tento zpÛsob pomoci a podpory. ¤ada evidovan˘ch
uchazeãÛ nemá o skuteãnou práci zájem. Na
pûknû vycpaném pol‰táﬁi sociálních dávek se
jim spokojenû dﬁíme. Jak˘koli oficiální pﬁíjem jim
krátí nárok na nû a navíc se musí brzy ráno
vstávat. Ale tady musí pomoci stát a zmûnit
zdeformované prostﬁedí a zv˘‰it motivaci této
skupiny nezamûstnan˘ch.
Pro ty aktivní, odhodlané se svou nelehkou situací bojovat, je pﬁipravena pomocná ruka.
(J. Koláﬁ)

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe vyjde
v úter˘ 17. ﬁíjna

Pﬁedvolební sliby
nás vyjdou
draho … !
Pﬁed pár mûsíci jsem mûl moÏnost mluvit
chvíli v klidu s Milo‰em Zemanem. O aktivitách na‰eho mûsta v realizaci nejrÛznûj‰ích
investiãních i neinvestiãních projektÛ a vysoce nadprÛmûrném zamûstnávání nûkter˘ch cílov˘ch skupin jiÏ trochu vûdûl od na‰eho spoleãného pﬁítele. ¤íkal jsem mu, Ïe
by bylo potﬁeba, aby vláda dala daleko
více úãelovû vázan˘ch penûz obcím na
zamûstnávání nezamûstnan˘ch a ulehãila
obecnû zamûstnávání lidí (ostatnû jak také
v‰echny vlády proklamují). Vût‰ina lidí potﬁebuje pﬁedev‰ím pﬁimûﬁenou práci za rozumn˘ v˘dûlek. Ne prioritnû dostávat jen
jakési „sociální“ dávky, ãi spí‰e „sociální“
dáreãky pro vyvolené. Rodit dûti pro peníze je katastrofou. K mému údivu jsme se
na vût‰inû souvisejících názorÛ shodli. Myslel jsem, Ïe ta shoda nebyla od pana Zemana tak úplnû upﬁímná. Vyvedl mû v‰ak
z toho podezﬁení pﬁedminul˘ t˘den, kdyÏ
pro noviny ﬁekl, Ïe ﬁada tzv. sociálních v˘dajÛ státu, zvlá‰tû tûch narychlo pﬁijat˘ch
pﬁed volbami, je zhovadilost a Ïe pﬁedvolební rozdávání bylo nadbyteãné a bude
nás v‰echny stát dal‰ích 50 miliard dluhÛ.
Co by za to bylo uÏiteãn˘ch vûcí … ! AlespoÀ nûkdo, kdo má makroekonomick˘
pﬁehled ﬁekne, jak se vûci mají.
·koda, Ïe aÏ tehdy, kdyÏ si pravdu mÛÏe
dovolit a nejde mu aktuálnû jen o hlasy
voliãÛ.
(Zbynûk Linhart)

Nové komunikace v Krásné Lípû
Nová síÈ kvalitních komunikací zaãne zanedlouho slouÏit obyvatelÛm a náv‰tûvníkÛm
Krásné Lípy. PﬁibliÏnû tﬁi kilometry asfaltov˘ch
silnic budou slouÏit nejen chodcÛm a cyklistÛm, ale napﬁíklad také stále oblíbenûj‰ímu
jeÏdûní na koleãkov˘ch bruslích. Centrem
nov˘ch "silniãek" se stane tzv. komunikaãní
kﬁíÏ u nedávno zrevitalizovaného rybníka
Cimrák, kde se v‰echny zmiÀované komunikace "scházejí." Souãástí tohoto "kﬁíÏe" je také
zcela nov˘ velk˘ odpoãinkov˘ altán, po-

dobn˘ dal‰ím dvou, v mûstském parku a ve
Sportovním areálu âeského ·v˘carska. Nové
cyklostezky vedou právû od tohoto areálu
k fotbalovému hﬁi‰ti a od nyní rekonstruovaného budoucího Centra sluÏeb v blízkosti námûstí aÏ na "v˘padovku" na Prahu.

Jedna ãást nové stezky vede od Cimráku
k Centru sluÏeb (domu chovatelÛ) a vyústí na
námûstí.

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner
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pokračování rozhovoru se starostou města Zbyňkem Linhartem – 4. část

Proã u nás ve mûstû není supermarket ?
Postavit a provozovat supermarket muÏe reálnû firma, která se tím zab˘vá a to nezávisle
na pﬁání té které radnice. Pokud si koupí od
kohokoliv pozemek a je v souladu s územním
plánem na nûm vystavût napﬁ. supermarket,
tak ho tam postaví, i kdyby mûsto ( radnice)
nechtûlo. A naopak. I kdybychom o to usilovali, je to rozhodnutí opût jen nûjaké firmy.
Jednání jiÏ nûjaká probûhla, ale zatím se zdá,
Ïe jsme malé mûsto na takovou investici. Budeme muset zatím dojíÏdût do Rumburka.
Pokud jde o bezpeãnost ve mûstû, nebyla by
ﬁe‰ením mûstská policie?
Mûstská policie tak, jak u nás jiÏ fungovala
v polovinû devadesát˘ch let urãitû ne. Usídlena na pÛdû radnice, s pûti policisty, z nichÏ
jeden byl vy‰etﬁován státní policií za nûjakou
ãernotu, druh˘ byl moula, dal‰í dva pﬁi noãní
zajeli autem za dÛm, aby ráno vyjeli odpoãati
ukonãit sluÏbu. Jednoho jsem po nástupu do
funkce dvakrát pﬁistihl, jak spí na sluÏebnû
v pracovní dobû, jednou jsem mu vzal i pistoli
ze stolu. A pﬁitom v té dobû nás stála podstatnou ãást rozpoãtu.
Pﬁeci, pokud jde o bezpeãnost, nejde koukat
na peníze?
Myslím, Ïe témûﬁ v‰e je potﬁeba zvaÏovat
i z hlediska pﬁijatelnosti nákladÛ. V té dobû havarovalo kino, o platbách za tûlocviãnu se
radnice dohadovala jak se ‰kolou, tak tûlov˘chovou. Projekty se na rozdíl od jin˘ch mûst
nerealizovaly, ani nepﬁipravovaly. O dotace
radnice pak ani neusilovala. Mûstská policie
mûla v té dobû velmi omezené pravomoci
a ãasto jen suplovala za na‰e peníze tu státní.
Ale bezpeãnost je dÛleÏitá.
To jistû. Myslím, Ïe ﬁe‰ením mÛÏe b˘t, mimo
jiné, zavedení kamerového systému s jistou
kombinací hlídání na sluÏebnû státní Policie ãi
kanceláﬁi jakési podoby mûstské Policie na námûstí. Napﬁíklad v domû, kde je dnes umístûno
informaãní stﬁedisko, by mohla b˘t po jeho
pﬁesídlení do nového domu, sluÏebna a centrální hlídací pult. Je to vûc na diskuzi. VÏdy
v‰ak bude nutné mít k tomuto úkolu vhodné
lidi. To je základ. Stejnû, jako aby tito pracovníci mûsta mûli oporu v tom, kdyÏ i tvrdû zasáhnou proti obtûÏovatelÛm. A ne, aby byly
popotahování prostﬁednictvím nûjakého tzv.
asistenta ãi koordinátora. Musí mít zastání
u sv˘ch nadﬁízen˘ch.
Kromû investic má mûsto Ïít i kulturou a sportem. Nesoustﬁedí se radnice pﬁíli‰ a jen na
velké stavby?
Pﬁipou‰tím, Ïe já osobnû se maximálnû soustﬁedím na pﬁípravu a realizaci projektÛ a staveb
a v‰e co s tím souvisí. Nejsem tu ale sám,
a ostatním se meze v jejich iniciativû nekladou. I na neinvestiãní vûci je dotací dost. Navíc se domnívám, Ïe i tak je u nás nadprÛmûrnû nejrÛzûj‰ích kulturních, sportovních
a spoleãensk˘ch akcí. I letos jich bylo mnoho,
od vystoupení ·árky VaÀkové, pﬁes Fe‰áky, Yo
Yo Band, Jana Vyãítala ãi No Name aÏ po Josefa Zímu. Vloni velk˘ koncert Butty, Juliana Záhorovského a VaÀkové. Folklorní a pûvecké
festivaly, atd.
Investiãní akce vytváﬁí zázemí pro nejrÛznûj‰í
aktivity. Kulturní dÛm i tûlocviãnu vyuÏívají oddíly a spolky, stejnû jako ‰kola a dal‰í. Napﬁí-

klad ke konci ﬁíjna se v na‰em novém areálu
bude konat Mistrovství republiky v ﬁecko ﬁímském zápase ÏákÛ.
âasto mÛÏeme sly‰et názor, Ïe národní park
nám je tu k niãemu. K ãemu nám tedy pomohl?
Existence Národního parku sama o sobû nám
asi skuteãnû pomÛÏe jen málo. Je potﬁeba
ale odli‰it Správu (tedy státní instituci) a tu
znaãku, kterou zde máme. Pro v‰emoÏné iniciativní aktivity jsme zaloÏili obecnû prospû‰nou
spoleãnost âeské ·v˘carsko, která nemá
prakticky nic spoleãného se Správou NP. A ta
realizuje mnoho tûch, pﬁedev‰ím na rozvoj
a cestovní ruch zamûﬁen˘ch aktivit. Vydávání
kalendáﬁÛ, knih, inzerátÛ o âeském ·v˘carsku,
provoz ekobusÛ a infocenter v celém regionu,
vzdûlávací aktivity. A mnoho dal‰ích ãinností.
V Praze jezdí tramvaje s propagací na âeské
·v˘carsko, jsou vydávány celostátní inzeráty.
Pﬁi koncertech v Obecním domû ãi na Staromûstském námûstí v Praze byly promítány
nádherné fotky z na‰eho kraje. Natáãí se
hned nûkolik filmÛ o âeském ·v˘carsku, za
deset milionÛ o âesko Saském ·v˘carsku. Spoleãnû s nûmeckou stranou usilujeme o zapsání do svûtového dûdictví UNESCO. To v‰e
je na‰e o.p.s. A to nám jistû v budoucnu pﬁinese uÏitek. Pokud k tomu pﬁidáme dal‰í
snahu a iniciativu.
Proã ve sv˘ch aktivitách zapomínáte na
osady?
Bydlet v osadû – na vesnici má své v˘hody
a své nev˘hody. Je pravda, Ïe vût‰ina velk˘ch
investic se realizuje v centru mûsta. Je to ale logické, vybavenost mûst prostû je uprostﬁed mûst
a slouÏí v‰em. I tûm, kdo v tom místû nebydlí.
Z tohoto hlediska by mohli namítat napﬁ. i obyvatelé ulic pﬁímo ve mûstû, Ïe se u nich nic neudûlalo. A nûkde se zaãít musí. Je to samozﬁejmû
i otázka penûz a pﬁidûlovan˘ch dotací.
Musím ale ﬁíci, Ïe se snaÏíme v osadách zajistit
bûÏn˘ servis – veﬁejné osvûtlení, svoz odpadÛ,
zimní i letní sjízdnost komunikací, hﬁbitovy, základní zeleÀ, atp. Máme pﬁipravenu studii na
zaji‰tûní náhradní vody – vrtÛ v Zahradách, Kyjovû a Vlãí Hoﬁe. Stavební povolení je na rekonstrukci kaple ve Vlãí Hoﬁe a opravy komunikací.
Myslím, Ïe daleko nejvíce je svízelná situace
v dopravû. Ty hlavní silnice jsou v‰ak ve správû
Ústeckého kraje, stejnû jako zaji‰Èování dopravní obsluÏnosti autobusy i vlaky v regionu.
To je jistû velk˘ aktuální problém – veﬁejná doprava pﬁedev‰ím autobusy. Co s tím dûláte?
To ãást lidí zaÏívá, v‰ichni sledují v televizi. Veﬁejná doprava se ale skuteãnû musí ﬁídit na
úrovni regionu a tady opût stát i kraj selhává.
Pﬁed lety hloupû uzavﬁené smlouvy s monopolním dopravcem se nedají lehce zmûnit. Starostové v‰ech okrajov˘ch ãástí intervenují
a snad se situace vrátí do normálu. Doufáme,
Ïe by mohlo pomoci, kdyby mûsto aÏ to bude
pravdûpodobnû od pﬁí‰tího roku moÏné, poÏádalo o dotaci na nákup vlastního turistického autobusu, kter˘ by zároveÀ pomohl s dopravou v okolí na‰eho mûsta.
Ve mûstû chybí koupali‰tû.
Vím, a mnoho dal‰ích vûcí. Zainvestovat
a provozovat ﬁádné koupali‰tû je velk˘ a nákladn˘ problém.

Svoz separovaného
odpadu
NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu
probûhne v pondûlí 9. 10. 2006 ve Vlãí
Hoﬁe a v Zahradách a ve ãtvrtek 12. 10.
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

SnaÏíme se proto jít cestou generálních oprav
nûkolika rybníkÛ, které se lehce doupraví k tomuto úãelu. Máme pﬁipravenu rekonstrukci
pﬁehrady v Kyjovû. Tam tomu brání soud s Kinsk˘m. Pﬁipravujeme rekonstrukci rybníka ·imlák
a bude potﬁeba je‰tû nûkolik rybníkÛ. Pokud
jde o kryté koupání, musí nám pro tuto chvíli
staãit bazén v Rumburku ãi Varnsdorfu, nebo
ãtyﬁi aquaparky za hranicemi v Nûmecku
nebo v Dûãínû. To v‰e je pro obãasné vykoupání dostupné. Vím, jak ohromnû se musí takov˘to provoz dotovat a na‰e mûsto si to prostû
nemÛÏe dovolit. Ani v Praze nemají kaÏd˘ch
pût kilometrÛ bazén.
SnaÏíme se pﬁesvûdãit jednoho bohatého soukromého investora ke spoleãnému projektu
jakéhosi velkého relaxaãního odpoãinkového
meditaãního aqua centra. To se ale mÛÏe povést, kdyÏ bude na‰e mûsto vybaveno základní infrastrukturou pro voln˘ ãas. A na tom
dûláme a pﬁipravujeme dal‰í projekty.
VÏdyÈ na to v‰e jsou i fondy Evropské unie,
proã je nevyuÏít?
Jednak je opravdu nadstandardnû vyuÏíváme
a aÈ uÏ bude na radnici kdokoliv, mûl by se na
nû soustﬁedit a hlavnû neutratit své peníze
a potom nemít na spolufinancování!
Ná‰ právû realizovan˘ projekt Centrum âeského ·v˘carska I je nejvût‰í ãástkou podporovan˘ projekt v âR v rámci programÛ EU z rozpoãtu let 2004 – 2006. Je to tûch snad uÏ
zﬁejm˘ch pût staveb. ¤ímská jedna myslím naznaãuje, Ïe je‰tû není v‰em dnÛm konec.
Máme pﬁipravené ãi se pﬁipravují stavby za
zhruba ãtyﬁi sta milionÛ korun. Musím ale zdÛraznit, Ïe tûch penûz z EU není zas tak hodnû,
jak se ﬁíká a Ïe zdaleka nestaãí jenom tak poÏádat a je to! Na‰e republika umí celou tu administrativu pûknû zkomplikovat, coÏ je paradoxnû na‰e v˘hoda. Umíme to pﬁekonat.
(vik)
Inzerce

Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže i ženy
pro poradny zlepšování
kondice a tvarování postavy.
Rekvalifikace zajištěna.
HPČ i VPČ. Pro více informací
volejte 775 375 065.

3. ﬁíjna 2006

strana 3

POZVÁNKY

KONCERT HOP TROP. Koncert populární skupiny
HOP TROP je pﬁipraven na stﬁedu 11. ﬁíjna od 19
hod. v Kulturním domû v Krásné Lípû.Vstupné
120,- Kã, v pﬁedprodeji 110,- Kã. MoÏnost rezervace na tel. 777 184 083 nebo 412 384 096. Prodej vstupenek pro organizace i na fakturu.
DEN ÚCTY KE STÁ¤Í. V sobotu 14. ﬁíjna jsou zváni
v‰ichni krásnolip‰tí senioﬁi do místního kulturního
domu na kulturní program pﬁi pﬁíleÏitosti Dne úcty
ke stáﬁí. Na 15 hodinu je pro úãastníky akce pﬁipraveno pﬁekvapení v podobû besedy se známou osobností ãeské kultury a v 16 hodin uÏ
zaãne k tanci i poslechu hrát dechová hudba
z Moravy.
SETKÁNÍ ZÁJMOV¯CH ORGANIZACÍ. Ve ãtvrtek
12. ﬁíjna se v krásnolipském kulturním domû sejdou zástupci v‰ech zájmov˘ch organizací pÛsobících v Krásné Lípû s vedením mûsta. Rada
mûsta Krásná Lípa jim chce touto cestou podûkovat za jejich ãinnost a poﬁádání akcí pro veﬁejnost v leto‰ním roce. Ty nejaktivnûj‰í organizace
pak finanãnû odmûní. V závûru setkání se
v‰ichni vydají na spoleãnou prohlídku rekonstruovaného Domu chovatelÛ.
BURZA DùTSKÉHO OBLEâENÍ A HRAâEK. Mateﬁské
centrum Beru‰ka za podpory mûsta Krásná Lípa
poﬁádá v Kulturním domû (kino) Krásná Lípa, 1.
patro, burzu krásn˘ch vûciãek pro va‰e dûti za
velice pﬁíjemné ceny. V pátek prodáte, v sobotu
nakoupíte.
Pﬁíjem vûcí k prodeji:
PÁTEK
6. 10. 2006
16 – 18 hod.
Prodej:
SOBOTA
7. 10. 2006
8 – 10 hod.
V¯STAVA. Informaãní stﬁedisko Národního parku
âeské ·v˘carsko v Krásné Lípû zve do stejnojmenné galerie v‰echny pﬁíznivce âeského ·v˘carska na novou a zajímavou v˘stavu s názvem „Dík patronÛm…zachránûné sakrální
památky“. V˘stava, která vznikla z iniciativy
Správy Národního parku âeské ·v˘carsko – konkrétnû díky paní Natálii Belisové, potrvá od 30.
záﬁí do 15. ﬁíjna 2006 a tématicky navazuje na
pﬁede‰lou v˘stavu vûnovanou Lidov˘m památkám âeského ·v˘carska, jeÏ pﬁipravila obecnû
prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko.

RÒZNÉ
Katalogy Sachsen Classic na IS. Katalogy
k rallye historick˘ch vozidel Sachsen Classic
2006 sice opoÏdûnû, ale pﬁece dorazily z nûmeckého Stuttgartu do Krásné Lípy! Zájemci
je mohou obdrÏet v informaãním stﬁedisku
na krásnolipském námûstí. Vûﬁíme, Ïe navzdory tomuto zpoÏdûní udûlají pﬁíznivcÛm
automobilov˘ch dûdeãkÛ radost.
Program kina i e-mailem. V‰ichni ti, kteﬁí by
chtûli b˘t informováni o programu krásnolipského kina emailovou po‰tou, aÈ napí‰í svou
adresu na semelkova@krasnalipa.cz. O programu kina a v‰ech akcích konan˘ch
v Krásné Lípû informují i webové stránky
www.kulturouseveru.cz.
Pﬁíspûvek mûsta. Rovn˘mi 384 800 korunami pﬁispûlo mûsto ãtyﬁiceti domácnostem, které si zﬁídily kanalizaãní pﬁípojky na
spla‰kovou kanalizaci a o pﬁíspûvek mûsta
si poÏádaly. Dal‰í Ïádosti o pﬁíspûvek se
je‰tû vyﬁizují.

Mûsto plné kvûtin. Do kaÏdoroãní soutûÏe
Mûsto plné kvûtin se v leto‰ním roce pﬁihlásilo pût úãastníkÛ. Komise Rady mûsta
Krásná Lípa se nakonec rozhodla odmûnit
v‰ech pût úãastníkÛ.
Stav silnic na SnûÏné. JiÏ del‰í dobu si obyvatelé SnûÏné stûÏují na stav silnice vedoucí
k tamní kapliãce. Mûsto, které není jejím
vlastníkem, jiÏ vyzvalo skuteãného majitele,
kter˘m je Ústeck˘ kraj, potaÏmo Správa
a údrÏba silnic Ústeckého kraje, aby silnici
opravil.
Dopravní obsluÏnost. Ostatní dopravní obsluÏnost, kterou Ústeck˘ kraj nikdy nezaji‰Èoval, ale kterou si hradí pouze samotné
obce, byla v dobû dopravní krize, kdy
ostatní autobusy nejezdily, plnû zaji‰tûna.
Mûsto do srpna 2006 ze svého rozpoãtu na
tyto autobusy, tﬁi autobusové linky, jiÏ pﬁispûlo pﬁes 50 tisíc korun, coÏ pﬁedstavuje
28 Kã/km.

Novû upravené nádraÏí
V tûchto dnech je dokonãována nová
úprava veﬁejného prostranství pﬁed krásnolipsk˘m hlavním vlakov˘m nádraÏím. Nevzhledná, neudrÏovaná plocha, která vítala
cestující v Krásné Lípû se zmûnila k nepoznání.
Nové v˘sadby okrasn˘ch dﬁevin a obnovené
moderní veﬁejné osvûtlení zaujmou na první
pohled. Budou instalovány je‰tû dvû nové laviãky a naset nov˘ trávník. O‰etﬁeny budou
i okolní porosty, které jsou na pozemcích âesk˘ch drah. První kontakt cestujících a náv‰tûvníkÛ s Krásnou Lípou tak bude pﬁeci jen
pﬁívûtivûj‰í. Teì je na âesk˘ch drahách, aby
se podobnû zamyslely nad vzhledem a stavem nádraÏní budovy. Rukavice je hozena.
Od záﬁí je také moÏné na deseti nádraÏích
v âeském ·v˘carsku díky nov˘m informaãním
panelÛm získat konkrétní informace o regionu,
daném místû i tipy na v˘let. Tyto informaãní
tabule, které pﬁipravila spoleãnost âeské ·v˘carsko, mají usnadnit orientaci nejen náv‰tûvníkÛm a obyvatelÛm regionu, ale souãasnû
mají upozornit na jedineãné pﬁírodní a kulturní
bohatství a moÏnost vyuÏití vlakové dopravy
pro poznávání tohoto regionu.
(J. Koláﬁ)

Volby do zastupitelstva
Krásné Lípy
Termín: 20. a 21. ﬁíjna 2006
O hlasy voliãÛ v na‰em mûstû se budou ucházet kandidáti ãtyﬁech volebních stran:
- âeská strana sociálnû demokratická
- Komunistická strana âech a Moravy
- Nezávislí
- Strana zelen˘ch

Inzerce

Mûstská knihovna Krásná Lípa
nabízí
v zájmu podpory ãtenáﬁství u pﬁíleÏitosti
T˘dne knihoven
od 2. 10. do 5. 10. 2006
*pﬁihlá‰ení nov˘ch ãlenÛ zdarma
*pﬁístup na internet zdarma
*ãtenáﬁskou amnestii - kaÏd˘ ãtenáﬁ, kter˘ nevrátil knihy
vãas, je mÛÏe vrátit bez poplatkÛ z prodlení
*soutûÏe, hry a dal‰í program pro dûti

Kﬁinice zneãi‰tûna
ropn˘mi látkami
Nûkolik minul˘ch dnÛ zamûstnával místní hasiãe únik ropn˘ch látek do Kﬁinice. Neúmyslnou havárii zpÛsobil únik zbytkÛ
motorové nafty ze sklepa privátního objektu na Varnsdorfské ulici. Jednalo se o starou
ekologickou zátûÏ po b˘valém
majiteli.
Po zji‰tûní prÛniku látek do Kﬁinice byly instalovány dvû
norné stûny a pomocí sorpãních látek byly zbytky nafty

z toku odstraÀovány. Následnû
byly odstranûny zneãistûné porosty v zasaÏené ãásti toku
a propláchnuta kanalizaãní pﬁípojka od objektu. Vodoprávním úﬁadem byla uloÏena majiteli nápravná opatﬁení, aby
nadále nemohlo docházet
k po‰kozování Ïivotního prostﬁedí na hraniãním toku protékajícího blízk˘m Národním parkem âeské ·v˘carsko.
(J. Koláﬁ)
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USNESENÍ

z 22. zasedání Zastupitelstva mûsta Krásná
Lípa konaného dne 24. 8. 2006
1. Zpráva o plnûní úkolÛ 21. ZM
Usnesení ZM ã. 22 – 01/2006
ZM schvaluje zprávu o plnûní úkolÛ 21. ZZM
pﬁedloÏenou místostarostkou mûsta Hanou
Volfovou bez pﬁipomínek.
2. Zpráva o hospodaﬁení za první pololetí
2006
Usnesení ZM ã. 22 – 02/2006
ZM schvaluje zprávu o hospodaﬁení mûsta
za první pololetí 2006 pﬁedloÏenou pﬁedsedou finanãního v˘boru Jiﬁím ·ediv˘m touto
pﬁipomínkou:
Jaroslav Stibor – pozastavení se nad opakovanou nepﬁítomností Jiﬁího ·edivého.
3. Zpráva o ãinnosti FV
Usnesení ZM ã. 22 – 03/2006
ZM schvaluje zprávu o ãinnosti finanãního
v˘boru pﬁedloÏenou pﬁedsedou v˘boru Jiﬁím ·ediv˘m bez pﬁipomínek.
4. Zpráva o investiãních projektech mûsta
Usnesení ZM ã. 22 – 04/2006
ZM schvaluje zprávu o investiãních projektech mûsta pﬁedloÏenou starostou mûsta.
5. PrÛbûh a realizace projektu Centrum â·
Usnesení ZM ã. 22 – 05/2006
ZM bere na vûdomí informace o prÛbûhu
realizace projektu Centrum NP âeské ·v˘carsko I a dodatek ã. 4 k SOD s firmou Konstruktiva Konsit, a. s. Praha.
ZM schvaluje postup starosty mûsta ve vûci
realizace projektu Centrum NP âeské ·v˘carsko I a pﬁehled zmûnov˘ch listÛ - zmûny
v provádûní stavebních prací a ukládá RM
sledovat zmûny v provádûní prací v koordinaci s TDI a AD.
ZM schvaluje pﬁípadné nav˘‰ení nákladÛ
stavby Centra NP â· I související pﬁedev‰ím
se zv˘‰ením technické úrovnû staveb
a souãástí vybavení do v˘‰e
2,5 mil. Kã s tím, Ïe potﬁebná ãástka bude
kompenzována z celkového rozpoãtu ,,vybavení'‘ Projektu (pﬁedev‰ím Centrum sluÏeb a Sportovní areál). ZM povûﬁuje RM
uzavﬁením pﬁíslu‰ného dodatku ke smlouvû
na stavbu Centra NP â· I s firmou Konstruktiva Konsit,a. s. a to po odsouhlasení manaÏerem projektu.
6. Zpráva kontrolního v˘boru
Usnesení ZM ã. 22 – 06/2006
ZM schvaluje zprávu kontrolního v˘boru
pﬁedloÏenou pﬁedsedou Josefem My‰ákem. ZM ukládá RM:
1. Zavést evidenci poÏadavkÛ nebo roz‰íﬁit
stávající evidenci na odstraÀování závad
na bytovém majetku mûsta i na ostatní
majetek mûsta. Stanovit, kde a k˘m budou tyto poÏadavky pﬁijímány a kdo
bude kontrolovat odstranûní.
2. Znovu provûﬁit moÏnost novelizace OZV
o ochranû Ïivotního prostﬁedí a veﬁejného poﬁádku na území mûsta Krásná
Lípa.
3. Provûﬁit moÏnost ﬁe‰ení systému parkování na území mûsta Krásná Lípa.
4. Tajemníkovi mûsta: seznámit novû zvolen˘ kontrolní v˘bor se závûry KV z tohoto
volebního období.
7. Zpráva o projektu Komunitní centrum
âeského ·v˘carska
Usnesení ZM ã. 22 – 07/2006
ZM schvaluje zprávu o projektu Komunitní
centrum âeské ·v˘carsko pﬁedloÏenou místostarostkou Hanou Volfovou bez pﬁipomínek, s podûkováním Hanû Volfové a pracovníkÛm projektu za pomoc obãanÛm pﬁi
hledání zamûstnání a pﬁi zvy‰ování kvalifikace.
8. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 22 – 08/2006
ZM schvaluje prodej objektu Studánecká

474/21 s ãástí pozemku st. p. ã. 452/2, k. ú.
Krásná Lípa, dle pﬁedloÏeného návrhu Josefu Vavrochovi, bytem Frindova 1085/33,
Krásná Lípa za cenu 400 000 Kã a následujících podmínek:
1) Pﬁed vlastním prodejem bude vyhotoven
geometrick˘ plán se zamûﬁením zastavûné plochy objektu a pﬁístupové cesty
k objektu Studánecká 474/21.
2) Prodej objektu vãetnû bytov˘ch jednotek a jejich závazkÛ.
3) Pﬁed podpisem kupní smlouvy Ïadatel
uhradí kupní cenu v plné v˘‰i.
9. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 22 – 09/2006
RM schvaluje prodej objektu kÛlna se st. p.
ã. 1039, k.ú. Krásná Lípa Karlu Bene‰ovi
a Jindﬁi‰ce Bene‰ové, oba bytem Nerudova 494/17, Krásná Lípa za cenu 10 000
Kã splatn˘ch pﬁi podpisu kupní smlouvy.
10. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 22 – 10/2006
ZM schvaluje smlouvu o zru‰ení pﬁedkupního práva jako práva vûcného k nemovitosti Dlouh˘ DÛl 2, Krásná Lípa mezi mûstem
Krásná Lípa a Miroslavem Plotem, Dlouh˘
DÛl 2, Krásná Lípa.
11. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 11/2006
ZM schvaluje 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.
12. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 12/2006
ZM schvaluje prodej p. p. ã. 97/7 o v˘mûﬁe
617 m2, k. ú. Krásná Lípa, za úãelem podnikání firmû TISK, spol. s r. o. Krásná Lípa, Kyjovská 20, za cenu 92 550 Kã. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
13. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 13/2006
ZM neschvaluje prodej ãásti p. p. ã. 215/1,
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, SNPâ·, se sídlem
PraÏská 52, Krásná Lípa, 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).
14. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 14/2006
ZM schvaluje prodej ãásti p. p. ã. 1191/3
o v˘mûﬁe 430 m2, k. ú. Vlãí Hora Ivetû a Lubo‰i Zemanov˘m, bytem Praha 6, Pod Oﬁechovkou 27, za cenu 43 600 Kã. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
15. Prodej pozemkÛ
Usnesení ZM ã. 22 – 15/2006
ZM neschvaluje 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.
16. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 16/2006
ZM schvaluje prodej p. p. ã. 2368/1 o v˘mûﬁe 800 m2, k. ú. Krásná Lípa, za úãelem
v˘stavby rodinného domu Hanû a Jiﬁímu
âedíkov˘m, bytem Praha 6, K RoztokÛm
114/13, za cenu 16 000 Kã. 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.

17. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 17/2006
ZM schvaluje prodej ãásti st. p. ã. 735 (novû
vzniklá st. p. ã. 735/2) o v˘mûﬁe 71 m2, 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.
18. Smûna pozemkÛ
Usnesení ZM ã. 22 – 18/2006
ZM schvaluje smûnu ãásti st. p. ã. 735 o v˘mûﬁe 29 m2, k.ú. Krásná Lípa ve vlastnictví
mûsta Krásná Lípa za ãást st. p. ã. 577/1
o v˘mûﬁe 29 m2, k. ú. Krásná Lípa ve vlastnictví Michala Zenknera Krásná Lípa, Varnsdorfská 536/91. Náklady se smûnou pozemkÛ spojené uhradí mûsto Krásná Lípa.
19. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 19/2006
ZM schvaluje 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, Vanãurova 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.
20. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 20/2006
ZM schvaluje 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
Zákupy, Lasvice 10 za cenu 13 315 Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.
21. Prodej pozemkÛ
Usnesení ZM ã. 22 – 21/2006
ZM projednalo Ïádost Správy Národního
parku âeské ·v˘carsko KrásnáLípa o souhlas s prodejem ãásti p. p. ã. 2385/3 a p. p.
ã. 2385/21, v‰e k. ú. Krásná Lípa a nesouhlasí prodejem v˘‰e uveden˘ch pozemkÛ.
ZM poÏaduje pﬁevedení pozemkÛ zpût mûstu Krásná Lípa.
22. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 22/2006
ZM schvaluje 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.
23. Prodej pozemkÛ
Usnesení ZM ã. 22 – 23/2006
ZM schvaluje 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 zﬁízení zahrady Franti‰ku a Libu‰i KrÛtilov˘m, bytem
Varnsdorf, Nová 2897, za cenu 16 540 Kã.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.
24. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 24/2006
ZM schvaluje 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 Lemonov˘m, bytem Kladno, SportovcÛ 3029, za cenu 37
970 Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.
25. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 25/2006
ZM schvaluje prodej ãásti p. p. ã. 1868/5
o v˘mûﬁe 150 m2 , k. ú. Krásná Lípa za
úãelem legalizace stavby garáÏe Otakaru a Janû Volencov˘m, bytem Krásná
Lípa, Rooseveltova 1060/17, za cenu 25

Kã/m2. Prodej bude realizován smlouvou
o smlouvû budoucí do doby realizace inÏen˘rsk˘ch sítí pro v˘stavbu rodinn˘ch
domÛ na p. p. ã. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
26. Prodej pozemkÛ
Usnesení ZM ã. 22 – 26/2006
ZM schvaluje opravu administrativní chyby
v usnesení ZM ã. 20-05/2006 ze dne 27. 4.
2006, kterou se mûní v˘mûra ãásti p. p. ã.
2023/2 z 1038 m2 na 1055 m2 a kupní cena
z 155 940 Kã na 157 300 Kã.
27. Smûna pozemkÛ
Usnesení ZM ã. 22 – 27/2006
ZM schvaluje smûnu p. p. ã. 752/3 o v˘mûﬁe 97 m2, k. ú. Krásná Lípa za p. p. ã. 752
o v˘mûﬁe 95 m2, k. ú. Krásná Lípa mezi
mûstem Krásná Lípa a Václavem Koubkem, bytem Krásná Lípa, Kováﬁská 16. Náklady se smûnou spojené uhradí smûnitelé
rovn˘m dílem.
28. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 28/2006
ZM projednalo Ïádost Ladislava Hájka
a Jana Hájka, bytem Staré Kﬁeãany, Nové
Kﬁeãany 126 v zast. Ladislava Hájka, bytem
Krásná Lípa, Vlãí Hora 160 a neschvaluje
prodlouÏení termínu dle smlouvy ã.
2004/40/15-117 pro pﬁedloÏení územního
rozhodnutí pro stavbu rodinného domu na
p. p. ã. 580/1 a p. p. ã. 580/2, v‰e k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy, do doby zmûny územního
plánu.
29. Doplnûní usnesení
Usnesení ZM ã. 22 – 29/2006
ZM ve smyslu usnesení ZM ã. 21-17/2006
schvaluje prodlouÏení termínu pro pﬁedloÏení stavebního povolení dle smlouvy
o uzavﬁení budoucí smlouvy na koupi nemovitosti ã. 2004/40/15-117 o dva roky.
30. Odkoupení pozemkÛ
Usnesení ZM ã. 22 – 30/2006
ZM schvaluje odkoupení ãásti p. p. ã.
404/5, k. ú. Krásná Lípa dle pﬁedloÏeného
návrhu od Milana a Evy Sudkov˘ch, bytem
Krásná Lípa, Zahradní 8 za úãelem majetkoprávního vypoﬁádání za cenu 20 Kã/m2.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.
31. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 31/2006
ZM schvaluje 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 náklady s prodejem
spojené.
32. Majetkoprávní vypoﬁádání pozemkÛ
Usnesení ZM ã. 22 – 32/2006
ZM schvaluje 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 prospûch
manÏelÛ Dastychov˘ch bude ﬁe‰en doplatkem mûstu Krásná Lípa 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.
33. Smûna pozemkÛ
Usnesení ZM ã. 22 – 33/2006
ZM schvaluje 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 vlastnictví Ing. Pavla
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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.
34. Souhlas s prodejem pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 34/2006
ZM vydává souhlas Ondﬁeji Ellederovi, bytem Praha 7, Fr. KﬁíÏka 14, k darování p. p.
ã. 657/2 a p. p. ã. 659/5, v‰e k. ú. Krásn˘
Buk, dle Ïádosti.
35. Souhlas s prodejem pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 35/2006
ZM vydává souhlas Ondﬁeji Ellederovi, bytem Praha 7, Fr. KﬁíÏka 14 a MUDr. Danielu
Ellederovi, bytem Praha 8, Modﬁínová 73,
k darování, p. p. ã. 459/9 a
p. p. ã. 659/10, v‰e k. ú. Krásn˘ Buk, ve
smyslu Ïádosti.
36. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM ã. 22 – 36/2006
ZM ru‰í usnesení ZM ã. 21-07/2006 ze dne
21. 6. 2006 o odkoupení ãásti st. p. ã. 112, k.
ú. Vlãí Hora od Kurta Goldberga, Krásná
Lípa, Havlíãkova 21 z dÛvodu v˘mûry men‰í
neÏ 1m, po odsouhlasení geometrického
plánu obûma zúãastnûn˘mi stranami.
37. 3. rozpoãtové opatﬁení rozpoãtu mûsta
Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 22 – 37/2006
ZM schvaluje 3. rozpoãtové opatﬁení rozpoãtu mûsta Krásná Lípa pro rok 2006
v celkové v˘‰i pﬁíjmÛ a v˘dajÛ 197 605 tis.
Kã, dle pﬁedloÏeného návrhu.
38. Dohoda o uznání závazku a úhradû
dluhu ve splátkách
Usnesení ZM ã. 22 – 38/2006
ZM schvaluje dohodu o uznání závazku
a úhradû dluhu ve splátkách s Miroslavem
Zímou, bytem Krásná Lípa, Bezruãova
359/15, dle pﬁedloÏeného návrhu.
39. Podání Ïádosti o financování projektu
Usnesení ZM ã. 22 – 39/2006
ZM schvaluje pﬁíspûvkové organizaci mûsta
Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola podání Ïádosti o dotaci ze zdrojÛ Finanãních mechanizmÛ EHP/Norska na modernizaci ‰kolek
a ‰kol s tím, Ïe bere na vûdomí nutnost zaji‰tûní financování projektu v prÛbûhu jeho
realizace tak, aby nedo‰lo pﬁi realizaci
zpûtn˘ch plateb ze zdrojÛ Finanãních mechanizmÛ EHP/Norska a postupnému
vzniku nákladÛ k deficitu finanãních prostﬁedkÛ. V˘‰e grantu je stanovena do 85%
pﬁi minimální Ïádosti 250 000 euro pﬁi stanoveném fixním kurzu 1 euro = 28,501 Kã. PoÏadovaná ãástka o kterou bude ‰kola Ïádat nesmí o 3% pﬁev˘‰it minimální
poÏadovanou dotaci. V˘‰e poÏadované
dotace: 250 000 euro = 7 125 250,00 Kã.
Spolufinancování ve v˘‰i: 1 068 787,50 Kã
(pﬁi nav˘‰ení o 3% 1 100 851,10 Kã).
40. Podání Ïádosti o financování projektu
Usnesení ZM ã. 22 – 40/2006
ZM schvaluje pﬁíspûvkové organizaci mûsta
Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola podání Ïádosti o dotaci projektu Hraj si, uã se, poznávej v rámci V˘zvy ã. 3 Ministerstva ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy z OPRLZ (‰kolní vzdûlávací program) ve v˘‰i max. 1 700 000 Kã.
41. Úãelová dotace pro Z· a M·
Usnesení ZM ã. 22 – 41/2006
ZM schvaluje Ïádost pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola
Krásná Lípa (dále jen Z· a M·) na vyuÏití
úãelové dotace mûsta v celkové v˘‰i 647
000 Kã v ãlenûní:
- vybavení do ‰kolní jídelny (konvektomat,
pracovní stÛl, drtiãka) 400 000 Kã
- v˘mûna lapolu a terénní úpravy u ·J 167
000 Kã
- oprava svodÛ na budovû ‰koly 80 000 Kã
a pﬁípadné dofinancování nákupu z investiãního fondu Z· a M· (dále jen IF) do
maximální v˘‰e zÛstatku IF.
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42. Rozpoãet Z· a M· Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 22 – 42/2006
ZM povûﬁuje RM schvalováním rozpoãtov˘ch opatﬁení rozpoãtu pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola
Krásná Lípa /dále jen Z· a M·/ na rok 2006
v rámci schváleného rozpoãtu Z· a M·,
které nemûní v˘‰i celkového rozpoãtu.
43. Investiãní fond Z· a M· Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 22 – 43/2006
ZM schvaluje Ïádost pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola
Krásná Lípa /dále jen Z· a M·/ na stavební
úpravy a opravy v budovû ·kolní jídelny,
Komenského 10/690, Krásná Lípa z dÛvodu
neustálého zatékání do budovy a v˘mûny
lapolu a schvaluje financování tûchto stavebních úprav a oprav z investiãního fondu
Z· a M· /dále jen IF/ za pﬁedpokladu nepﬁeãerpání IF.
44. Investiãní fond Z· a M· Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 22 – 44/2006
ZM bere na vûdomí vyúãtování akce pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola Krásná Lípa /dále jen Z· a M·/
v˘mûna stﬁe‰ní krytiny na objektu ·kolní jídelny, Komenského 10/690, Krásná Lípa
z investiãního fondu Z· a M· /dále jen IF/,
dle pﬁedloÏeného návrhu a zÛstatek IF 310
358Kã ke dni 12.09.2006.
45. EQUAL
Usnesení ZM ã. 22 – 45/2006
ZM schvaluje 1. rozpoãtové opatﬁení rozpoãtu projektu Komunitní centrum âeského
·v˘carska - EQUAL pro rok 2006, dle pﬁedloÏeného návrhu.
ZM schvaluje spoluúãast mûsta v projektu
pro rok 2006 do v˘‰e 100 000 Kã na pokrytí
nutn˘ch neuznateln˘ch v˘dajÛ s projektem
spojen˘ch, po schválení RM.
ZM schvaluje pﬁedfinancování projektu pro
rok 2006 z rezervy investiãního rozpoãtu ve
v˘‰i 3 500 000 Kã.
46. Dotace na Centrum â· II
Usnesení ZM ã. 22 – 46/2006
ZM schvaluje pﬁijetí dotace na pﬁípravu projektu Centrum âeského ·v˘carska II dle rozhodnutí o registraci akce v rámci programu
Podpora rozvoje severozápadních âech
a Moravskoslezského regionu. ZM schvaluje
jako pﬁedbûÏnou rozvahu v pﬁípadû bu-

doucí realizace projektu, Ïe vlastní zdroje
bude ãerpat z rozpoãtu mûsta pﬁíp.
z úvûru.

jednoduch˘m procesem vyhovût a jeho
podnût bude uplatnûn pﬁi zmûnû stávajícího územního plánu mûsta Krásná Lípa.

47. Exekuce majetku - dodatek ke
smlouvû
Usnesení ZM ã. 22 – 47/2006
ZM schvaluje dodatek ã. 2 ke smlouvû
o postoupení pohledávky mûsta Krásná
Lípa za Mikanem Karlem, bytem Nezvalova
1821/21, Litomûﬁice uzavﬁené se spoleãností PROFI-CZ, spol. s. r. o., Anglické nábﬁeÏí
1, PlzeÀ.

53. Zmûna ÚPSÚ Mûsta Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 22 – 53/2006
ZM projednalo opûtovnou Ïádost p. Ladislava Hájka, bytem Vlãí Hora 160, Krásná
Lípa o pﬁijetí vyhlá‰ky resp. provedení
zmûny ÚP v souvislosti s jeho zámûrem v˘stavby RD na p. p. ã. 580/1 a p. p. ã 580/2,
v‰e k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy. ZM se zároveÀ seznámilo se
zamítav˘m rozhodnutím Stavebního
úﬁadu Rumburk ze dne 20.03.2006 ve vûci
vydání pﬁíslu‰ného územního rozhodnutí,
rozhodnutím o odvolání odboru územního plánování a stavebního ﬁádu Krajského úﬁadu Ústeckého kraje ze dne
09.06.2006 o zamítnutí odvolání, vydaného na základû odvolání Ïadatele a emailov˘m vysvûtlením tohoto orgánu ze
dne 08.09.2006. Z v˘‰e uveden˘ch stanovisek pak vypl˘vá, Ïe zámûr na v˘stavbu
pﬁedmûtného RD je v rozporu s platnou
územnû plánovací dokumentací mûsta
Krásná Lípa a bez zmûny územního plánu
není moÏné stavbu RD povolit, i kdyÏ pracovníci odboru v˘stavby, investic a Ïivotního prostﬁedí Mûstského úﬁadu v Krásné
Lípû i zastupitelé mûsta Krásná Lípa mají
názor opaãn˘, ale v této vûci jsou vázáni
rozhodnutím nadﬁízen˘ch orgánÛ.
S ohledem na v˘‰e uvedené skuteãnosti
ZM nemÛÏe v souãasné dobû Ïádosti Ïadatele vyhovût a jeho podnût bude uplatnûn
pﬁi zmûnû stávajícího ÚP.

48. Sociální fond
Usnesení ZM ã. 22 – 48/2006
ZM schvaluje zmûnu v pﬁíloze ã. 2 a 3 Statutu sociálního fondu dle pﬁedloÏeného
znûní.
49. Logotyp mûsta Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 22 – 49/2006
ZM schvaluje grafick˘ návrh logotypu
mûsta Krásná Lípa dle pﬁedloÏeného návrhu a ukládá místostarostce mûsta zajistit
jeho rozpracování pro tiskoviny mûsta.
50. Spolupráce s SDH Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 22 – 50/2006
ZM projednalo a schvaluje Zásady spolupráce mezi mûstem Krásná Lípa a SDH
Krásná Lípa. ZM schvaluje mimoﬁádnou dotaci SDH Krásná Lípa ve v˘‰i 15 tis. Kã.
51. Smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene
Usnesení ZM ã. 22 – 51/2006
ZM schvaluje znûní smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene na zaji‰tûní prÛchodu k rekreaãnímu objektu situovanému na st.p.ã.
70, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy ve prospûch
ZdeÀka a Heleny Margoliusov˘ch, bytem
U Vûtrolamu 5, Praha. Právo vûcného bﬁemene se zﬁizuje bezúplatnû v rozsahu dle
GP ã. 159-103/2005.
52. Zmûna ÚPSÚ mûsta Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 22 – 52/2006
ZM projednalo Ïádost fy. EUROTOPOZ spol.
s. r. o., se sídlem Mikulá‰ovická 565, Velk˘
·enov o zmûnu ÚP mûsta Krásná Lípa
v prostoru p. p. ã. 245/7, k. ú. Krásná Lípa,
z dÛvodu rozporu zámûru firmy roz‰íﬁit provoz (pﬁístavba haly) s platnou územnû plánovací dokumentací. S ohledem na platnou legislativu nemÛÏe ZM Ïadateli

54. Územní plán mûsta Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 22 – 54/2006
ZM bere na vûdomí informaci o nutnosti
poﬁízení nové územnû plánovací dokumentace mûsta Krásná Lípa a ukládá RM
zajistit v této vûci pﬁíslu‰né podklady a nabídky.
55. Diskuse ãlenÛ ZM
Usnesení ZM ã. 22 – 55/2006
ZM ukládá RM zab˘vat se tûmito otázkami,
které vyplynuly z diskuse ãlenÛ ZM:
Zástupci politick˘ch stran podûkovali vedení mûsta a ZM za jejich dosavadní práci.
Mgr. Milan Sudek – vyhodnotit úãast v‰ech
ãlenÛ ZM na zasedáních za toto volební
období a v˘sledky zveﬁejnit ve Vik˘ﬁi.
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3. ﬁíjna 2006

No Name a Krásná Lípa
Slovenská hudební skupina No Name
vznikla v roce 1996. Za svou desetiletou karieru vydali ãlenové kapely tisíce hudebních
nosiãÛ, zpívali ve stovkách mûst a na desítkách festivalÛ.
V pátek 8. 9. 2006 nav‰tívila skupina také
Krásnou Lípu. âlenové kapely nejprve slavnostnû „stﬁíhali pásku“ v dokonãené venkovní ãásti Sportovním areálu âeského ·v˘carska a poté to v „lípû“ poﬁádnû rozjeli.
V rámci akce Svût pﬁírody a lidí 2006 probûhl na Kﬁinickém námûstí jejich úspû‰n˘
koncert, na kter˘ pﬁi‰lo podle organizátorÛ
okolo 4.000 náv‰tûvníkÛ.
Ihned po této show vyzpovídal zpûváka
skupiny Igora Timka Jan Fiala.
Pozn. Odpovûdi jsou ponechány v pÛvodním slovenském znûní bez úprav.
V srpnu jste slavili 10 let své existence, jak
vzpomínáte na úplné zaãátky, jaké to pro
Vás bylo období?
„Veºmi ÈaÏké, ale veºmi pouãné. Dodnes si
pripomíname práve tieto chvíle, pretoÏe je
to podstatné pre na‰u budúcnosÈ. Myslím, Ïe
základ je si uvûdomit, aké to bolo nároãné
a hneì sa vám kráãa na pódium inak.“
Posledních 10 let bylo jistû velmi silné období Va‰eho Ïivota, mÛÏete vyjmenovat nejvût‰í úspûchy a záÏitky Va‰í kariery?
„Urãite sú to ocenenia, ktor˘ch bolo neúrekom. To je ale samozrejme len tá v‰eobecná
rovina. Podstatné je pre nás, Ïe sme sa z Ko‰íc vypracovali aÏ na kapelu ktorej je dnes
úplne jedno ãi koncertuje v Michalovciach
alebo v Krásnej Lípe. Je to splnen˘ sen a tie
spomínané ocenenia sú uÏ len tak˘m pﬁíjemn˘m bonusom.“
Jste v podstatû rodinná kapela bez „bulvárních“ skandálÛ a problémÛ ve vzájemn˘ch
vztazích a Vy jste nyní také „ãerstv˘“ tatínek,
rodina je pro Vás jistû nesmírnû dÛleÏitá?

„Samozrejme, Ïe ma to
k rodine Èahá. Vlastne
kaÏd˘ z kapely je z harmonické
rodiny, preto
povaÏujeme za normálne maÈ rodiny vlastné
a v pohodû.“
JiÏ 5 let koncertujete
v âR a také zde spolupracujete s mnoh˘mi
lidmi, napﬁ. Petrem Jandou nebo Davidem Kollerem atd. Vztahy SR
a âR jsou nyní asi nejlep‰í v historii, jak vnímáte ãeské publikum
a co ﬁíkáte na ty ﬁeãi, Ïe
jsou âe‰i „studenûj‰í“?
„Tak to som v Ïivote nepoãul a chválabohu
ani nezaÏil J Je v‰ak pravda, Ïe publikum sa
lí‰i uÏ po sto prejden˘ch kilometrech. Jednoducho vo Zvolene reagujú ºudia inak ako
v Ko‰iciach a v Zlíne je to iné ako v Chebe.
No iné neznamená lep‰ie ani hor‰ie.“
Jak se Vám hrálo v Krásné Lípû, bránû Národního parku âeské ·v˘carsko?
„Bola to v˘borne pripravená akcia. ªudia v˘borní a navy‰e nás príjemne prekvapilo
predstavenstvo mûsta, keì nám ponúkli
moÏnosÈ byÈ jedn˘m z krstn˘ch otcov novootvoreného ‰portového areálu u vás.“
Je o Vás známo, Ïe máte blízko ke sportu,
hrajete rád napﬁ. tenis a spolu s na‰ím starostou jste také otevírali venkovní ãást
Sportovního areálu. Líbilo se Vám v na‰em
areálu a najdete si je‰tû ãas na aktivní
sport?
„Tak je pravda, Ïe ‰portu holdujeme kaÏdú
voºnú sekundu a Ïe vá‰ areál si priam p˘tal
nejak˘ ten duel, no na v‰etko ãas nezv˘‰il.
Pre prv˘ krát to hádam aj staãí no a nabud-

úce uÏ budeme vedieÈ , do ãoho ideme
a ão nás v K. Lípe ãaká.“
V jednom svém rozhovoru jste mj. uvedl, Ïe
máte rád túry napﬁ. do Tater. Nyní jste hráli
v nejmlad‰í ãeském Národním parku plném
skalních kaÀonÛ a neporu‰ené pﬁírody. Jak
vnímáte pﬁírodu a mÛÏeme se na Vás nûkdy
napﬁ. v Krásné Lípû a âeském ·v˘carsku tû‰it jako na vzácnou náv‰tûvu tﬁeba i bez
mikrofonu?
„Dostal som od vás krásne upomienkové
predmety a sprievodcu tunaj‰ím krajom,
takÏe snáì sa mi tu raz podarí dotiahnuÈ aj
moju rodinku a potom to bude jazdaJ“
Vím, Ïe máte nyní velmi nabyt˘ program,
ale mÛÏete prozradit, ãím se Igor Timko baví
ve svém volném ãase?
„Áno. Momentálne sa venujem na 100%
môjmu synãekovi, ktor˘ ma sotva dva mesiace . Poviem mu o va‰om meste a nádherách krajiny – sºubujem.“
Dûkuji za rozhovor, Jan Fiala

V Krásné Lípû jsem zpíval moc rád ...
¤íká znám˘ a oblíben˘ hudební skladatel
Jaroslav Uhlíﬁ. Pokud lze nûjak˘m zpÛsobem
pana Uhlíﬁe charakterizovat z krátkého setkání, tak snad jedinû slovy : velmi mil˘ ãlovûk,
ze kterého úplnû „vyzaﬁuje“ dobro a lidskost.
Jaroslav Uhlíﬁ sloÏil hudbu k takov˘m „zlidovûl˘m“ hitÛm, jak˘mi jsou napﬁ. „Holubí dÛm,“
„René, já a Rudolf“ nebo „Severní vítr.“ Snad
úplnû kaÏd˘ zná i jeho „pohádkové“ písniãky, napﬁ. „Dûlání,“ „Voda vodûnka,“ ãi
„Není nutno.“ Obrovsk˘ úspûch mají i písniãky
ze spoleãného programu pánÛ Uhlíﬁe a Svûráka – Hodina zpûvu, napﬁ. „KdyÏ se zamiluje
kÛÀ,“ „Prázdniny u babiãky“ nebo „Neopou‰tûj staré známé pro nové.“ Takov˘ch písní sloÏil Jaroslav Uhlíﬁ snad stovky a druh˘ záﬁijov˘ víkend nav‰tívil právû s programem Hodina
zpûvu Krásnou Lípu. Pﬁi této pﬁíleÏitosti mu nûkolik kratiãk˘ch dotazÛ poloÏil Jan Fiala.
Nejprve mi dovolte podûkovat Vám za to,
Ïe jste k nám zavítal se sv˘m programem
Hodina zpûvu…
„Dûkovat bych mûl spí‰e já, kaÏdé takové
pozvání je pro mû velká ãest a uznání nejen
mé práce. Na realizaci Hodiny zpûvu se po-

dílí má asistentka a technik a velikou zásluhu na celém programu má samozﬁejmû
hlavnû Zdenûk Svûrák, takÏe podûkování
míﬁí spí‰e jim, ale nicménû mû to velmi tû‰í.“
Pro Vás moÏná obligátní otázka, ale jak se
Vám v Krásné Lípû hrálo?
„V Krásné Lípû jsem hrál a zpíval opravdu
moc rád a zpívalo se mi velmi dobﬁe, nebylo ani vedro, ani zima a to je super. Víte,
já rád poznávám nová místa v na‰í krásné
vlasti, a tak jsem se sem moc tû‰il.“
A jak se Vám u nás líbí?
„Je to úplnû úÏasné mûsto, je tak krásnû
upravené, zelené a ãisté! Myslím si, Ïe kdyÏ
tady na ten kostel zasvítí sluníãko, musí to
b˘t úplná pohádka.“
Jak jste vnímal na‰e publikum? (V tu chvíli
panu Uhlíﬁovi hlasitû dûkuje celá jedna „devítka“ na‰í Z·, která prochází vedle nás a na
nûm je vidût obrovské dojetí)
„VÏdyÈ to vidíte, byli skvûlí, opravdu vynikající. Nejdﬁív jsem mûl trochu obavy z toho,
zda se pﬁidají, protoÏe jsou pﬁece jen vût‰í,
neÏ mé obvyklé obecenstvo, ale dopadlo
to perfektnû a já jsem velmi spokojen˘.“

Z vlastní práce v klubu pro dûti a mládeÏ,
kde Va‰e písniãky znûjí velmi ãasto vím, Ïe
jsou u dûtí stále oblíbené a pokud jsem
dnes vidûl, tak si je zpívali „velcí i malí,“
a to musí b˘t pro Vás velmi dobr˘ pocit.
„Ano, kdyÏ vidíte, Ïe jsou s vámi dvû nebo
nûkdy i tﬁi generace, tak to je to nejlep‰í, co
se prostû nedá koupit a pro co se tﬁeba
dûlá hudba. A pokud na‰e písnû znûjí ve
Va‰em klubu, tak jak by ﬁekl Zdenûk Svûrák,
kter˘ je z nás dvou ten prÛbojnûj‰í : „Je vidût, Ïe krásnolipské dûti mají dobr˘ vkus.“
Dûkuji za rozhovor, Jan Fiala
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Ondﬁej Zan

aneb my jsme malí mudrlanti

- Uã. se ptá: Do ãeho dáváme fotografie? - Do alobalu!
- V parku dûti sbírají pﬁírodniny, dítû donese bukvici, uã. se zeptá:
Ví‰, jak se tato pﬁírodnina jmenuje? - Banketka!
- Nad obrázkem Rumcajse se uã. zeptá dûtí, jak se postava jmenuje, dítû odpoví - Krucipísek!
- Chlapci je ‰patnû v autobuse, ukáÏe na hlavu a poví: Já mám aÏ tady Ïaloudek!
- Uã. pohladí dítû na ãele a vzápûtí se ho zeptá: Kde jsem tû pohladila? - Na leãe!
- Chlapeãek leÏí v post˘lce, mazlí se s hro‰íkem a povídá: To je hezkej knedvídek!
- Uã. ukazuje dûtem obrázky hub, narazí na obrázek Kﬁemenáãe, zeptá se na název houby
a napoví Kﬁe… : Kﬁemílek!
- Uã. se ptá dûtí na název hud. nástroje- rumbakoule: Chlapec odpoví hopsakoule!!!
- Dûti shlédly v kinû pﬁedstavení O dvanácti mûsíãkách, uã. se ptá dûtí, jak se jmenovala pohádka, dûvãe poví: O dvanácti hvûzdiãkách!
- Dûti mají za úkol nosit do M‰ pﬁírodniny a sbûr, chlapec doma poví: Máme nosit do ‰kolky
odpadky!
- Uã. s dûtmi provádí grafomotorická cviãení na uvolnûní zápûstí v podobû klubíãek, chlapec
poví: To jsou motáãe!!
Kolektiv M· Smetanova

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 – vestavûná skﬁíÀ, renovace kuchyÀské linky, kanceláﬁsk˘
nábytek, dûtské pokoje.
Konzultace zakázky, zamûﬁení projektu a návrh projektu vãetnû cenové nabídky poskytujeme zcela
zdarma.

K celosvûtovému úklidu Krásné Lípy
se pﬁipojili i jihomoraváci
·koláci z jihomoravského Uherského Brodu
a Ústí nad Labem pﬁijeli uklízet do Krásné Lípy,
která se pravidelnû dvakrát do roka pﬁipojuje
k celosvûtové akci Clean Up the World - Ukliìme svût. "V minulosti jsme bûhem této akce
uklízeli koryto ﬁíãky Kﬁinice, tentokrát jsem si ale
nechali zmapovat ãerné skládky ve mûstû
Ïáky zdej‰í základní ‰koly a ta nejvíce viditelná
zneãi‰tûná místa jsme uklidili," ﬁekl za poﬁádající âSOP Tilia její pﬁedseda Jan Eichler. Uherskobrod‰tí a ústeãtí ‰koláci tak poklidili podél
cyklostezky vedoucí z Krásné Lípy na Dymník
a Rumburk a na Kamenné Horce, která je
ba‰tou chalupáﬁÛ. "Úklid podél cyklostezky byl
opravdu chuÈovka, zhruba do tﬁiceti padesá-

tilitrov˘ch pytlÛ jsme nacpali cel˘ ‰atník, kompoty, potahy z autosedaãek, molitany, nechybûl ani volant z auta," vyjmenoval uãitel
uherskobrodsk˘ch ‰kolákÛ Roman Patka. Dodal Ïe z vyhozen˘ch vûcí, které lemovaly ãást
krásnolipské cyklostezky by se dalo pomûrnû
slu‰nû vybavit i auto. Co ale ústecké a jihomoravské dûti na celé akci mrzelo nejvíce nebylo ani tak to, Ïe z místních jim uÏ tradiãnû nikdo nepﬁi‰el pomoci, ale to, Ïe jejich pÛldenní
práce vzala za své, kdyÏ se v pozdních odpoledních hodinách vydaly na cestu do Rumburku a ve‰keré posbírané odpadky se opût
válely tak, kde je dopoledne sesbíraly a pytle
byly pryã. A v zápûtí potkaly nûkteré krásno-

Parkové úpravy
na Varnsdorfské i jinde
Nûkolik men‰ích ploch na Varnsdorfské ulici, které byly dosud jen
extenzivnû udrÏovány, se v tûchto
dnech mûní pﬁed oãima.
Parãík v horní ãásti je jiÏ zrekonstruován. Nové úpravy, vã. malého vﬁesovi‰tû navrhl jiÏ tradiãnû
Ing. Karel Hieke. PÛvodní vzrostlá
zeleÀ se stala dobr˘m základem
pro celou kompozici a na místû
vznikl útuln˘ kout lákající k posezení. AÏ se zazelená novû naset˘
trávník, bude celkov˘ dojem
umocnûn.
Stejnû tak pro‰lo úpravou okolí
parkovi‰tû na kﬁiÏovatce Varnsdorfské a Studánecké ulice. Bﬁehy
jsou osázeny okrasn˘mi keﬁi a nûkolika vzrostl˘mi smrky panãiãov˘mi. Kdysi odkladi‰tû odpadkÛ
a smetí a neudrÏovaná plocha se
v˘raznû promûnila k lep‰ímu. ZvaÏuje se zde umístûní separaãních

kontejnerÛ na oddûlen˘ sbûr odpadÛ, které v této ãásti mûsta
chybí.
Podobnou zmûnou projde okolí
odstavné plochy, o nûco v˘‰e,
u b˘valé restaurace Sparta. Upravené plochy zelenû se tak roz‰íﬁí
i dále od centra mûsta.
Poté, co dokonãí na‰i zahradníci
úpravy v této ãásti mûsta, zahájí
osazování nové ãásti Sportareálu
â·. Plochy jsou jiÏ pﬁipraveny a zeleÀ opût vhodnû doplní stavební
prvky a podtrhne celkov˘ dojem
z nového zaﬁízení.
Nová doprovodná zeleÀ je jiÏ
ãásteãnû i okolo nové cyklostezky, ale ta sama o sobû stojí za
procházku. Tento kout mûsta se
zmûnil k nepoznání. VyuÏijte krásného podzimu a sami se pﬁesvûdãte.
(J. Koláﬁ)

lipské obyvatele jak si vesele vykraãují s pevn˘mi bíl˘mi pytli s logem Ukliìme svût pln˘mi
jablek a vezou je do v˘kupny.

Kde si o Krásnolipácích
je‰tû dlouho
budou vyprávût?
V Uherském Brodû? Ptáte
se proã? ProtoÏe dûti z tohoto, vlakem dvanáct hodin vzdáleného jihomoravského mûsta, pﬁijely do
Krásné Lípy pomoci uklízet
ãerné skládky, ov‰em nûkteﬁí na‰i milí pﬁiãinliví spoluobãané jim vzali iluze.
A právû touto cestou jim
dûti, úãastníci celosvûtové
akce Ukliìme svût, a organizátoﬁi akce âesk˘ svaz
ochráncÛ pﬁírody z Krásné
Lípy, mûsto Krásná Lípa
a zamûstnanci krásnolipsk˘ch Technick˘ch sluÏeb
vﬁele dûkují.
Jihomoravské a ústecké
dûti, podot˘kám dûti, uklízely skuteãn˘ nepoﬁádek
cestou na Skﬁivánek. Ve‰el

se zhruba do ãtyﬁiceti padesátilitrov˘ch pytlÛ, technické sluÏby je bohuÏel uÏ
vyvést nestihly. Nûkdo je vysypal, ukradl, nacpal do
nich jablka a odvezl do v˘kupny. Nevûﬁíte? Ti samí
‰koláci, kteﬁí tyto pytle plnili
odpadky na‰e milé Krásnolipáky s bíl˘mi pytli s logem
Ukliìme svût nacpan˘mi jablky a naskládan˘mi na
kárce chytili. TakÏe je‰tû
jednou dûkujeme a dûkujeme i tûm, kteﬁí moÏná
mají plná ústa o krásném
mûstû, ale k pln˘m rukám
mají daleko. Místním totiÏ
poﬁádek ve mûstû na srdci
pﬁíli‰ neleÏí, nikdo nepﬁi‰el.
(·árka Pe‰ková)
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Jednání o zápisu âeskosaského
·v˘carska na Seznam UNESCO pokroãila
Po nûkolika letech setkávání na nejrÛznûj‰ích politick˘ch i pracovních úrovních tak
dostává jednání o pﬁípadné nominaci âeskosaského ·v˘carska do Seznamu UNESCO
nov˘ impulz. Obecnû prospû‰ná spoleãnost
âeské ·v˘carsko se sídlem v Krásné Lípû totiÏ
uspûla s Ïádostí o dotaci na zpracování studie zápisu âeskosaského ·v˘carska na Svûtov˘ seznam pﬁírodního dûdictví UNESCO.
„Na‰e spoleãnost jako nositel projektu jiÏ iniciovala první konkrétní kroky a svolala do

Krásné Lípy spoleãné ãesko-nûmecké setkání, abychom koordinovali postup na obou
stranách hranice,“ ﬁekl ﬁeditel spoleãnosti
Marek Mráz. Dodal, Ïe v tuto chvíli jde zejména o vyhodnocení moÏn˘ch pﬁínosÛ
a rizik pro region a pouze v pﬁípadû zjevné
pﬁevahy pﬁínosÛ nad riziky je moÏné uvaÏovat o dal‰í moÏné nominaci na seznam pﬁírodních hodnot UNESCO. „V kaÏdém pﬁípadû by âeské ·v˘carsko bylo prvním
místem v na‰í zemi, jeÏ by se na Pﬁírodním, ni-

koliv Kulturním seznamu UNESCO ocitlo,“ podotkl Marek Mráz.
Dana ·tefánková,
âeské ·v˘carsko o. p. s.

·ikovné ruãiãky

aneb Jak pomoci chudým dětem ze Srí-lanky

Ná‰ dûtsk˘ domov se nachází v lesnaté
krajinû ·luknovském v˘bûÏku, uprostﬁed
CHKO LuÏické hory a v samotném centru
NP âeské ·v˘carsko, ve mûstû Krásná Lípa
v blízkosti pohraniãního a novû jiÏ statutárního mûsta Dûãín.
Projekt Îivot rozkvétá v tv˘ch rukou, kter˘ koordinuje Nadace Terezy Maxové, funguje
v desítkách zúãastnûn˘ch domovÛ po celé
âR. Jeho úkolem je zainteresovat co nejvíc
dûtí z DD a posílit tak sebevûdomí pﬁedev‰ím
v manuální zruãnosti klientÛ ústavních zaﬁízení.
V projektu pracujeme jiÏ potﬁetí, od Nadace Terezy Maxové jsme obdrÏeli grant ve
v˘‰i 15 000 Kã. Za zmínûn˘ pﬁíspûvek byl zakoupen materiál a dal‰í pomÛcky potﬁebné
na v˘robky. Podíl na koneãn˘ch v˘robcích
nenesou jen dûti, kteﬁí sice tvoﬁí drtivou vût‰inu, ale i tety, pﬁikládajíce „ruku k dílu“. Zajímav˘m poznatkem na celém projektu je
jeho ãinnost, která dûti motivuje a je jim nemalou radou do Ïivota.
Po následném dokonãení v˘robkÛ jsme
odjeli do Plznû, kde jsme v˘robky prezento-

vali a také prodávali náv‰tûvníkÛm centrálního námûstí Republiky v Plzni.
V podstatû jsme si vyzkou‰eli Ïivot stánkaﬁe, aã se mnohdy zdá, Ïe Ïivot bez starostí a pln˘ pohody. Hned jsme pochopili,
Ïe prodej za stánkem není tak úplnû jednoduch˘, jak si mnozí laici mohou myslet.
Ochota a zájem o na‰e v˘robky se vÏdy li‰ily a odvíjely od rÛzn˘ch faktorÛ: napﬁ. jaké
bude v den prodeje poãasí, zda bude
hodnû ãi málo lidí, a také to závisí na poãtu
úãastníkÛ z domovÛ, coÏ bylo v na‰em pﬁípadû více neÏ jsme sami pﬁedpokládali.
Konkurence byla vysoká a tvrdá, kaÏd˘ domov pﬁedstavil své v˘robky, o jejichÏ rÛznorodosti a pestrosti nemÛÏe b˘t ten nejmen‰í
pochyb.
Nakonec jsme s trÏbou byli vÏdy spokojeni,
i kdyÏ pﬁipou‰tíme, Ïe prodej mohl b˘t lep‰í.
·patné poãasí bylo v posledním pﬁípadû
na‰eho úãinkování v projektu jedním z hlavních pﬁíãin malého zájmu veﬁejnosti. BohuÏel
se nám poãasí pokazilo, mnozí lidé sice byli
odrazeni, pﬁesto bylo viditelné, Ïe pﬁece jen

v‰ichni nezÛstali doma a na plzeÀské námûstí pﬁi‰li.
Dal‰í zajímav˘ aspekt na celém projektu
vidíme, Ïe v˘tûÏek z prodeje na‰ich v˘robkÛ
vûnujeme zpûtnû na sbírkové konto Nadace T. Maxové, která v jiném projektu
„Adopce na dálku“ podporuje chudé a vlnou tsunami postiÏené dûti na Srí Lance.
Dûtské domovy uÏ v tomto roce zaslaly
bezmála 38.000 Kã prostﬁednictvím ãasopisu Zámeãek, kter˘ sbírku v domovech organizoval, a jenÏ je zdarma rozesílán do
v‰ech dûtsk˘ch domovÛ a dal‰ích zaﬁízení
ústavní péãe. âasopis je rovnûÏ z velké
ãásti dotován a podporován Nadací Terezy
Maxové. Pﬁispûvatelé v projektu „Adopce
na dálku“ pﬁijali závazek, Ïe adoptované
dûti budou finanãnû podporovat po dobu
tﬁí let.
Kateﬁina Skoﬁepová,
vedoucí realizaãní skupiny v projektu
„Îivot rozkvétá v tv˘ch rukou“
Nadace Terezy Maxové DD Krásná Lípa
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Na‰i malí
hrdinové
vyhráli
Dne 29.9.2006 se v Horním PodluÏí odehrál pﬁátelsk˘ zápas mezi místními a krásnolipsk˘mi fotbalisty. ProtoÏe se pﬁi tûchto
zápasech nikam nepostupuje, mají ‰anci
si poﬁádnû zakopat i ti úplní zaãáteãníci.
Poãasí klukÛm opût pﬁálo a tak se zaãal
boj. Kluci a jedna holka se drali za míãem
jako o Ïivot a kaÏd˘ dobﬁe míﬁen˘ míã se
snaÏili posunout do brány soupeﬁe. V první
patnáctiminutovce se jim to bohuÏel nepodaﬁilo, o to víc v‰ak zamakali v dal‰í
a podaﬁilo se jim dát první gól, jehoÏ autorem byl Tomá‰ Bure‰. To kluky poﬁádnû nakoplo. Druhou branku stﬁelil Dominik Cempírek a tﬁetí, závûreãnou, Fanda Holubek.
Do na‰í brány brankáﬁ Kamil Ho‰ek nepustil ani jeden gól.

TakÏe pﬁátelsk˘ zápas Krásná Lípa - Horní
PodluÏí skonãil 3:0.
Na závûr kaÏdého pﬁátelského zápasu
se vÏdy kopají penalty. Na ty se na‰i kluci
vÏdy moc tû‰í, protoÏe v tu chvíli mají balon pouze sami pro sebe a mohou tak
ukázat, co umí. Na penalty bylo skóre 3:3.

Vzhledem k tomu, Ïe trenéﬁi jsou na kluky
opravdu pﬁísní, aby z nich byli dobﬁí fotbalisti, tentokrát nedûlali za netrefenou
penaltu 10 klikÛ jako jindy, ale museli si
dát koleãko okolo hﬁi‰tû. A protoÏe jsou
kluci opravdu dobr˘ t˘m a dobﬁí kamarádi, dali si koleãko úplnû v‰ichni.
Marie Alferyová
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Sportovní areál bilancuje
Sportovní areál âeského ·v˘carska na PraÏské ulici prochází tento rok svou dostavbou,
ale pﬁesto je v provozu nepﬁetrÏitû sedm dní
v t˘dnu, jiÏ od 3. ledna leto‰ního roku, kdy byl
zahájen provoz nové nafukovací haly, která
se od poãátku tû‰ila velkému zájmu. Ke skuteãnosti, Ïe se v Krásné Lípû poprvé v historii
hraje napﬁ. tenis i v zimním období pﬁispûly
také rozumné a dostupné ceny za pronájem
jednotliv˘ch hﬁi‰È a kurtÛ. ProtoÏe byla letos
je‰tû zahájena generální rekonstrukce staré
tûlocviãny, slouÏila nafukovací hala i potﬁebám na‰í základní ‰koly. Jednu polovinu haly
tak v dopoledních hodinách vyuÏívaly mateﬁské ‰kolky, základní ‰kola a odpoledne
sportovní oddíly, druhá byla vyhrazena pro
veﬁejnost. Pﬁes toto urãité provizorium se
v nové hale konalo bûhem zimního období
také nûkolik turnajÛ a soutûÏí, napﬁ. v minikopané nebo volejbalu a probûhly zde i mezinárodní Sportovní hry partnersk˘ch mûst Eibau, Rybni‰tû a Krásné Lípy.
Letní sezóna byla ve Sportovním areálu â·
zahájena 1.kvûtna otevﬁením v‰ech venkovních hﬁi‰È a následn˘m sloÏením nafukovací
haly, jeÏ bude na podzim opût pﬁipravena
k „nafouknutí.“ Personální novinkou v provozu Sportovního areálu je spolupráce s Komunitním centrem âeského ·v˘carska, díky
níÏ byli na v˘pomoc pﬁi provozu areálu pﬁijati
ãtyﬁi klienti Komunitního centra.

V prÛbûhu hlavní letní sezóny se ve Sportovním areálu dokonãovala závûreãná 3.
etapa jeho v˘stavby, byly instalovány zcela
nové dûtské atrakce, lanová dráha, trampolína, dûtské hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem,
dûtsk˘ hrad, malá tﬁímetrová lezecká stûna
i velká umûlá desetimetrová horolezecká
stûna. V blízkosti této stûny vyrostl nov˘ altán
s posezením a zahradním grilem a probíhaly
také dokonãovací práce na rekonstrukci tûlocviãny a úpravách okolní zelenû.
I v prÛbûhu stavebních prací se po celé
léto ve Sportovním areálu konalo mnoho tradiãních i zcela nov˘ch akcí, probûhly turnaje v nohejbalu, volejbalu, beach volejbalu
a také první rodinn˘ turnaj v minigolfu.
V leto‰ním „rozestavûném“ roce bylo zatím
vydáno 25 permanentek a za pronájem
sportovi‰È vybráno pﬁibliÏnû 260.000 Kã,
v dal‰ích letech budou tato ãísla patrnû
mnohem vy‰‰í. Snad nejlep‰ím impulsem pro
to je i skuteãnost, Ïe Sportovní areál âeského ·v˘carska v Krásné Lípû je v souãasnosti nejmodernûj‰ím a nejvût‰ím podobn˘m
zaﬁízením v regionu a navíc má jedny z nejv˘hodnûj‰ích cen v ‰irokém okolí.
Zb˘vá jen dodat, Ïe mnoho spokojen˘ch
zákazníkÛ popﬁáli spoleãnû tomuto areálu
také krásnolipsk˘ starosta Zbynûk Linhart,
pﬁedseda pﬁedstavenstva spoleãnosti Czech
Coal Antonín Koláãek a zpûvák slovenské

Zelení v Krásné Lípě jdou do voleb
Nabízíme:
Novou krev do zastupitelstva 
Kvalitní tým 
Lepší komunikaci s veřejností 
Promyšlený sociální program 
Zamezení plýtvání veřejnými
prostředky 
Lepší kvalitu života 
Více o programu pro Krásnou Lípu:
www.krasnalipa.zeleni.cz
Komunální volby 2006
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skupiny No Name, Igor Timko, pﬁi slavnostním
„stﬁíhání pásky“ v areálu v pátek 8.9. v rámci
akce „Svût pﬁírody a lidí 2006.“
V˘stavba sportovního areálu je souãástí
projektu „Centrum âeského ·v˘carska,“ na
kter˘ mûsto Krásná Lípa získalo dotace
z fondÛ EU i státního rozpoãtu âR.
(v‰, jf)

slavnostní zahájení vnûj‰í ãásti Sportovního
areálu provedl za úãasti mnoha krásnolipákÛ
a hostÛ v˘znamn˘ ãesk˘ prÛmyslník a podporovatel na‰ich aktivit Antonín Koláãek, zpûvák skupiny No Name Igor Timko a starosta
mûsta.
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