
Mûsto Krásná Lípa ve spolupráci s Probaãní

a mediaãní sluÏbou Dûãín umoÏÀuje jiÏ nûkolik

let sv˘m obãanÛm v˘kon trestu obecnû pro-

spû‰n˘ch prací. Odsouzení si soudem uloÏen˘

trest vykonávají v Technick˘ch sluÏbách. V mi-

nulém roce vyuÏilo tuto moÏnost 15 odsouze-

n˘ch. Odpracovali tak ve prospûch mûsta cel-

kem více neÏ 4,5 tisíce hodin. 

Ne kaÏd˘ odsouzen˘ v‰ak stanoven˘ trest

bez problémÛ odpracuje a nûktefií se ani ne-

dostaví k jeho projednání. V tomto pfiípadû se

alternativní trest pfiemûní v trest odnûtí svo-

body, a to tak, Ïe za kaÏdé dvû hodiny neod-

pracovaného trestu je uloÏen jeden den trestu

odnûtí svobody v nápravném zafiízení. V nû-

kter˘ch pfiípadech se ukládání alternativního

trestu, z na‰eho pohledu, nezdá pfiíli‰ smyslu-

plné. Jedná se o pfiípady, kdy alternativní trest

je ukládán opakovanû „znám˘m firmám“

z fiad na‰ich nepfiizpÛsobiv˘ch spoluobãanÛ.

Pak je takov˘ trest spí‰e trestem pro nás. 

Jan Koláfi
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Kaple ve Vlãí Hofie se snad doãká záchrany

Na noc s Andersenem se bude 
dlouho vzpomínat

Stále více nesmyslÛ

Díváte se na televizi, kroutíte hlavou a ne-

staãíte se divit, co je u nás moÏné? Nebojte

se, nejste v tom sami. Já to proÏívám kaÏd˘

den. Mám tu v˘hodu ãi spí‰e nev˘hodu, Ïe

fiadu z tûch vûcí mohu vidût je‰tû z jiného

úhlu a zblízka. To pak zji‰Èuji, Ïe situace je

je‰tû hor‰í, neÏ se na první pohled zdá.

BûÏné je, Ïe oslovení, vysoce postavení po-

litici velmi ãasto nevûdí, o ãem mluví.

A mnohdy je jejich jedinou snahou vypadat

dobfie pfied televizními diváky. 

V˘sledkem jejich práce je nesmyslné mnoÏ-

ství zákonÛ, nafiízení, vyhlá‰ek a dal‰ích no-

rem, které si odporují a hned novelizují je‰tû

dfiíve, neÏ zaãnou platit. Ministerstva, Vláda

a Parlament a hromada dal‰ích státních in-

stitucí vyrábûjí nové a nové úfiady a úfied-

níky, ktefií ov‰em jen mohou jednat (kdyÏ se

jim chce), ale vlastnû nemusejí. KdyÏ ne-

vûdí, jak vûci fie‰it, hodí je na hrb obcím.

K tomu ov‰em nezapomenou obce svázat

mnoha nesmysln˘mi pfiedpisy (stejnû tak

podnikatele a pracující obãany). A tak

jsme velmi ãasto - my na obcích - za pi-

tomce, aniÏ máme moÏnost vûci reálnû

ovlivÀovat a fie‰it. 

Obec totiÏ musí vykonávat vlastní samos-

právnou ãinnost, ale i v˘kon státní správy.

Pfii v˘konu státní správy se úfiedník musí fiídit

„pravidly“ státu (o jejich kvalitû netfieba

mluvit) a obec, tedy starosta, jim do nich

nesmí zasahovat. AÈ je to sebevût‰í nesmysl,

úfiedník musí konat v souladu s pfiedpisy.   

Chtûl jsem vám sdûlit alespoÀ toto. To, Ïe

s mnoh˘mi nesmysly nemám a nemáme

nic spoleãného a nesouhlasíme s nimi, aã-

koliv je v nûkter˘ch úkonech musíme pro-

vádût. Tak napfiíklad nesmíme evidenci

obyvatel vÛbec zasahovat do toho, komu

bude udûlen trval˘ pobyt v na‰í obci. Podle

zákona jej mÛÏe získat kaÏd˘, komu dá sou-

hlas s pfiihlá‰ením k trvalému pobytu majitel

objektu ãi jen nájemník bytu. Teãka. Úfied-

ník mu musí zapsat trval˘ pobyt. Nesmí

zkoumat, jestli náhodou v bytû není pfiihlá-

‰eno 40 lidí. Mám obavy, Ïe po vstupu do

EU se bude moci pfiihlásit kdekoliv v âR ãlo-

vûk tfieba ze Slovenska. To pánové v Praze

nefie‰í. Nezajímá je to.

A právû vidím v novinách, Ïe pan ministr ·k-

romach pfii‰el s dal‰í my‰lenkou. Tento t˘-

den je to uÏ tfietí. Tak si myslím, Ïe u mnoha

lidí by se nám vyplatilo dávat jim odmûny,

kdyby radûji nemysleli a nechodili do

práce. NeobtûÏovali by nás dal‰ími a dal-

‰ími nesmysly.

Zbynûk Linhart

V˘kon trestu obecnû 
prospû‰n˘ch prací

Mûsto Krásná Lípa pfiipravuje rekonstrukci ka-

ple Panny Marie Karmelské ve Vlãí Hofie. Krás-

nolipané mají v tûchto dnech pfiíleÏitost zamys-

let se, jaké vyuÏití by opraven˘ objekt mûl

získat. Nebude uÏ slouÏit pÛvodnímu úãelu,

mohl by v‰ak najít nové uplatnûní v oblasti ce-

stovního ruchu a kultury. Lidé mohou souãasnû

pfiipojit tip, kdo dal‰í by mohl pomoci pfii jeho

záchranû. Jednou z moÏn˘ch cest, jak na

opravu kaple získat peníze jsou dotaãní tituly. 

O historii kaple ve Vlãí Hofie vypráví Natalie

Belisová, která zpracovala historii drobn˘ch

sakrálních památek na Krásnolipsku. „Obyva-

telé Vlãí Hory se vlastní kaple doãkali 17. 10.

1870, kdy byla v obci vysvûcena Mariánská

kaple. Kromû penûz z náboÏenského fondu se

na ni sloÏila i fiada dobrodincÛ. Stfiecha kaple

se roku 1935 obohatila o druhou vûÏiãku nad

vchodem, aby bylo kam umístit vûÏní hodiny.

Hodiny uÏ dlouhou dobu mlãí. Pfiestaly ukazo-

vat ãas. Ten ale bûÏí dál a vytrvale pracuje na

zkáze,“ uzavírá Natalie Belisová ze Správy NP

âeské ·v˘carsko.

Nápady, jak vyuÏít objekt b˘valé kaple ve

Vlãí Hofie, sdûlte na adresu: Mûsto Krásná Lípa,

Masarykova 6, 407 46 Krásná Lípa, tel. 412 354

831, e-mail: mrstikova@krasnalipa.cz. (mrk)

Dobová fotografie kaple Panny Marie Karmel-

ské ve Vlãí Hofie

Los musel rozhodnout o tom, kdo z dvaceti

zájemcÛ bude moci strávit noc spoleãnû s An-

dersenem v krásnolipské knihovnû. Prostory to

totiÏ umoÏÀovaly pouze jedenácti dûtem. Ty,

na které se usmálo ‰tûstí, si je‰tû dlouho budou

vyprávût své záÏitky. Princezny, vodníci, ãaro-

dûjové, víly a dal‰í pohádkové bytosti pro

malé nocleÏníky pfiipravily spoustu soutûÏí

o ceny, zahrály jim divadlo, zazpívaly a ani na

stezku odvahy nezapomnûly. 

Na noãní akci se 2.-3. 4. 2004 podílely místní

zájmové organizace. Knihovnici Jindfie Mali-

nové pomohla i základní ‰kola, ‰kolní druÏina

a jídelna, ãlenové dramatického i keramic-

kého krouÏku, oddílu Ranger a také fiada dob-

rovolníkÛ, ktefií dûtem pfiedãítali pohádky

nebo zpívali (M. Brábník, K. Jarolímek, D. Koub-

ská a M. Sudek). Na akci se sponzorsky podí-

lela firma Limma a Velkoobchod - papírnictví

âeská Kamenice a papírnictví PTS z Liberce.

V‰em jmenovan˘m patfií podûkování.

Celostátní akci nazvanou „Noc s Anderse-

nem“ poãtvrté organizoval Klub dûtské knihy

a sdruÏení BMI a to na podporu soustavné

ãetby, hlasitého pfiedãítání a internetové 

komunikace. ·árka Pe‰ková



·Èastn˘ úsmûv na tváfii dvanáctileté Simony

Lo‰Èákové z Dûtského domova v Krásné Lípû

vykouzlilo obyãejné horské kolo. Simonû do-

konce ani nevadilo, Ïe jej nedostala pod vá-

noãní stromek, jak si pfiála, ale musela si na nûj

poãkat o celé dva mûsíce déle. Tak dlouho to-

tiÏ trvalo, neÏ na její vysnûnû kolo mezi sebou

vybrali potfiebné peníze lidé, kter˘m nejsou

lhostejná pfiání a sny opu‰tûn˘ch dûtí Ïijících

v dûtsk˘ch domovech. âtyfitisícovou ãástku na

koupi kola se nakonec za pomoci Nadace Te-

rezy Maxové a jejího projektu Dejme ‰anci dû-

tem podafiilo dát dohromady a Simona se

mÛÏe vesele na svém novém kole prohánût

jarní pfiírodou. „Jsem tak ‰Èastná. První, co udû-

lám, bude, Ïe jej okamÏitû otestuji. A lidem

z nadace po‰lu dopis, v nûmÏ jim moc podû-

kuji,“ fiekla ‰Èastná Simona, která své nové kolo

pr˘ pÛjãí i ostatním dûtem z domova.

Stejnû jako Simona vyslovil pfiání mít vlastní

horské kolo i její kamarád, devítilet˘ Patrik Lud-

vík. Ke splnûní jeho pfiání bylo zapotfiebí dát

dohromady tfii tisíce korun a i ty se podafiilo

mezi lidmi sesbírat. Ov‰em na to, aby se i Patrik

svezl, si musí je‰tû nûkolik dní poãkat. Kromû

kola by se Patrik mohl v nejbliÏ‰í dobû doãkat

i vysnûn˘ch fotbalov˘ch rukavic. I na ty se mu

prostfiednictvím Nadace Terezy Maxové lidé

skládají. Ov‰em i jiné dûti z krásnolipského dût-

ského domova jiÏ touto cestou získali napfiíklad

basketbalov˘ míã a dres, nebo akvárium 

i s rybiãkami. Text a foto ·árka Pe‰ková

Jako kaÏdoroãnû i letos si v Krásné Lípû pfii-

pomnûli, Ïe se 28. bfiezna slaví svátek uãitelÛ.

Sbor pro obãanské záleÏitosti mûsta osladil uãi-

telÛm zdej‰í základní ‰koly a matefisk˘ch ‰kol

jejich svátek a ke slovÛm podûkování za jejich

nároãnou práci tentokrát místo tradiãních kvû-

tin pfiipojil sladk˘ dárek vyroben˘ ve ‰kolní jí-

delnû, kter˘ si více uÏily i jejich muÏ‰tí kolegové.

V krásnolipské základní ‰kole jej za v‰echny

uãitele pfievzala fieditelka ‰koly Ivana Preyová.

·árka Pe‰ková

S v˘straÏnou znaãkou „Pozor Ïáby!“ se

v tûchto dnech setkali fiidiãi, ktefií projíÏdûli pfies

Doubice. Mladí ochránci pfiírody z Krásné Lípy

se tu totiÏ pustili do hromadné záchrany Ïab,

které se vydaly na jarní cestu za rozmnoÏová-

ním. Tímto sv˘m ãinem rovnûÏ fiidiãe upozorÀují

na to, aby právû v tomto období vzali Ïáby na

milost a zv˘‰ili svou pozornost. „Îáby se zaãaly

stûhovat poté, co slezl sníh a mráz vystfiídaly

první teplé dny a noci,“ vysvûtlil ekolog Jakub

Juda.

Doubici si mladí ochránci pfiírody vybrali ne-

jen proto, Ïe leÏí v Chránûné krajinné oblasti

LuÏické hory, ale také proto, Ïe právû zde pfies

nebezpeãnou silnici migrují stovky skokanÛ

a ropuch, ktefií by jinak na‰li smrt pod koly pro-

jíÏdûjících aut. „V minul˘ch letech jsme tento

úsek mapovali a zjistili, Ïe právû tudy putuje

pfies silnici skuteãnû velké mnoÏství Ïab. Z toho

dÛvodu jsme letos pfiikroãili ke konkrétní akci,“

uvedl Jakub Juda. Mladí ekologové podél sil-

nice natáhli asi tfií set metrov˘ pruh fólie, kolem

níÏ budou Ïáby tak dlouho skákat, dokud ne-

spadnou do pfiipraven˘ch sbûrn˘ch plasto-

v˘ch nádob. Ty pak dobrovolní ochránci od-

nesou do nedalekého rybníka. Krásnolip‰tí

ochránci pfiírody z Ekoklubu, kter˘ vznikl pfii

âeském svazu ochráncÛ pfiírody Tília, se do zá-

chrany Ïab pustili spoleãnû se Správou CHKO

LuÏické hory. 

Dal‰ím místem, kde se letos zachraÀují Ïáby,

je silnice z Krásné Lípy do Doubice u rybníãku

„Dvoják“ nedaleko budovy Správy NP, kde 80

m dlouh˘ zátaras postavili ãlenové oddílu

RANGER. Dûti, rozdûlené do dvou aÏ ãtyfiãlen-

n˘ch hlídek, budou do konce dubna mini-

málnû dvakrát dennû kontrolovat padací

pasti a chycené Ïáby pfiená‰et a vypou‰tût do

rybníka. „Tato praktická ochrana pfiírody je pro

dûti nesmírnû dÛleÏitá. Je mnohem snaz‰í vy-

tvofiit v dûtech kladn˘ vztah a úctu k pfiírodû,

kdyÏ se mohou samy zapojit do nûjaké kon-

krétní ochranáfiské akce, kdyÏ mohou zaÏít

ochranu pfiírody „na vlastní kÛÏi“. Je to také

metoda mnohem úãinnûj‰í neÏ pouhé poví-

dání o ochranû pfiírody,“ doplÀuje Richard Na-

gel, kter˘ má na Správû Národního parku na

starosti ekologickou v˘chovu. (sp, rn)

Dal‰í svoz separovaného odpadu pro-
bûhne v pondûlí 19. 4. 2004 ve Vlãí Hofie
a v Zahradách a ve ãtvrtek 22. 4. 2004
v Krásné Lípû.
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Upozornûní

Oslava Dne
uãitelÛ

Mladí ochránci 
pfiírody zachraÀují

Ïáby

Stále nové problémy zdrÏují stavbu kanali-

zace v Krásné Lípû. Na zatím poslední problém

narazil dodavatel stavby, teplické Vodohospo-

dáfiské stavby, v parku pfied mûstsk˘m úfiadem.

V trase kanalizace stojí vzrostl˘, asi osmdesáti-

let˘ smrk stfiíbrn˘ a nejsnadnûj‰ím fie‰ením by

bylo jej pokácet. Vedení mûsta pfiesto dodava-

teli stavby doporuãilo nalézt takové fie‰ení,

které neohrozí stabilitu krásného exempláfie

stromu.

Stavbyvedoucí Norbert Urbanides vyluãuje,

Ïe by se odklonila stávající trasa kanalizace.

„V tom pfiípadû by se muselo jít stfiedem parku,

coÏ je zcela nemyslitelné,“ vylouãil. Jako pfiija-

telnou variantu pravdûpodobnû mûstu dopo-

ruãí zhruba tfiináctimetrov˘ protlak pod kofieno-

v˘m systémem stromu. Ov‰em kaÏdá zmûna

sebou pfiirozenû nese i vy‰‰í finanãní náklady.

„Firma mûstu pfiedloÏí finanãní rozpoãet zmûny

a bude záleÏet jen na radních pro jakou vari-

antu se rozhodnou,“ uvedl stavbyvedoucí Ur-

banides. „Je moÏné, Ïe nakonec tento smrk

bude muset kanalizaci ustoupit, i kdyÏ by to

byla velká ‰koda,“ podotkl starosta Linhart. 

Celá stavba ãistírny odpadních vod a kanali-

zace pfiijde na sedmdesát dva miliony korun.

Peníze z vût‰í ãásti pochází ze Státního fondu Ïi-

votního prostfiedí, zbytek financuje Severo-

ãeská vodárenská spoleãnost, jíÏ je mûsto ãle-

nem. Práce by mûly b˘t dokonãeny na podzim

tohoto roku.

sp, mrk

PfieÏije stfiíbrn˘ smrk?

Dûtem z dûtského domova se
splnilo tajné pfiání 

Splnûné pfiání



Pfiíloha

Usnesení RM ã. 32 - 07
RM doporuãuje ZM schválit prodej
p.p.ã. 241/2 o v˘mûfie 340 m2, k.ú. Ky-
jov za úãelem v˘stavby rekreaãního
objektu JUDr. Michaele Pretschové, by-
tem Varnsdorf, Západní 2731 za cenu 
120,- Kã/m2. Prodej bude realizován
podle § 2 bod 8 Postupu ve vûci pro-
deje a uÏívání nemovitostí v majetku
mûsta. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

2. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 32 - 08
RM schvaluje dodatek ke smlouvû
o nájmu pozemku ã. 98/23/70/050 na
pronájem p.p.ã. 299/2, k.ú. Krásná Lípa
uzavfiené mezi Mûstem Krásná Lípa
a Mgr. Milanem Sudkem, bytem
Krásná Lípa, Zahradní 8, kter˘m se
mûní v˘mûra pronajímaného pozemku
z 1492 m2 na 1262 m2.

3. Byty
Usnesení RM ã. 32 - 09
RM schvaluje pronájem bytu ã.7 Masa-
rykova 555/45, Krásná Lípa v tomto po-
fiadí:
1) Záhorská Pavlína bytem Masary-
kova 14, Krásná Lípa
2) Jadrníãková Stanislava bytem Ne-
mocniãní 1149/12a,Krásná Lípa
3) Heráková Marika Nemocniãní
1137/6, Krásná Lípa

4. Umístûní reklamního zafiízení
Usnesení RM ã. 32 - 10
RM schvaluje bezplatné umístûní dvou
reklamních panelÛ âeské spofiitelny,
a.s. na objekt Masarykova 993/2,
Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu. 

5. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 32 - 11
RM udûluje souhlas Annû Luhové, Ne-
mocniãní 1149/12A, Krásná Lípa, jako
budoucímu kupujícímu bytu ã. 11, Ne-
mocniãní 1149/12A, Krásná Lípa k pfii-
hlá‰ení trvalého pobytu pro dcery
Ilonu Luhovou, Evu Filípkovou a její dva
vnuky Daniela Filípka a Luká‰e Filípka,
Varnsdosrfská 218/7, Krásná Lípa.

II. RÒZNÉ
1. SOD – Rekonstrukce zelenû mûst-
ského hfibitova
Usnesení RM ã. 32 - 12
RM schvaluje uzavfiení SOD ã.
2004/11/11-132 na akci
„REKONSTRUKCE ZELENù MùSTSKÉHO
H¤BITOVA V KRÁSNÉ LÍPù“ dle pfiedlo-
Ïeného návrhu. Zhotovitelem je firma
HIT FLORA – sadovnické úpravy, Za-
hradnictví Kfie‰ice 31, 407 11 Dûãín. 

2. Pfiezkoumání hospodafiení mûsta za
rok 2003
Usnesení RM ã. 32 - 13
RM se seznámila s v˘sledkem pfiezkou-
mání hospodafiení mûsta Krásná Lípa
za rok 2003 spoleãností
AUDIT&CONSULTING, spol. s r. o. Pfiíb-
ram, pracovi‰tû Varnsdorf a doporu-
ãuje ZM vzít tento v˘sledek na vûdomí.

3. Odpis pohledávek
Usnesení RM ã. 32 - 14
RM doporuãuje ZM schválit odpis ne-
dobytn˘ch pohledávek mûsta Krásná
Lípa v celkové v˘‰i 3.288.740,70Kã
v pfiedloÏeném znûní a ukládá ve-
doucí finanãního odboru nadále vy-
máhat pohledávky.

4. Zhodnocování voln˘ch finanãních
prostfiedkÛ
Usnesení RM ã. 32 - 15
RM schvaluje zhodnocení voln˘ch fi-
nanãních prostfiedkÛ formou nákupu
hypoteãních zástavních listÛ âS, a. s.
ISIN: CZ0002000276 ve v˘‰i 4mil.Kã.

5. Dotace na kulturu a sport
Usnesení RM ã. 32 - 16
RM schvaluje, dle doporuãení komise
pro rozdûlování dotací na kulturu
a sport, pfiidûlení finanãních pfiíspûvkÛ
na ãinnost a akce organizacím a sdru-
Ïením ve mûstû dle pfiedloÏeného ná-
vrhu.

6. Stav poplatníkÛ za odpad k 31. 12.
2003
Usnesení RM ã. 32 - 17
RM bere na vûdomí zprávu o Stavu
poplatníkÛ za odpad k 31. 12. 2003
a ukládá Miloslavû Matu‰kové:
1. opakovanû vyzvat obãany, ktefií ne-
splnili ohla‰ovací povinnost k poplatku
za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ
na území mûsta Krásná Lípa ke splnûní
ohla‰ovací povinnosti
2. tûm, ktefií nesplní v daném termínu
ohla‰ovací povinnost, uloÏit pokutu ve
v˘‰i 5.000,- Kã (maximální v˘‰e je 2 000
000,- Kã).
3. u neplatiãÛ dÛslednû vymáhat
dluÏné ãástky (exekuce na plat, vymá-
hání pohledávek firmou PROFI - CZ, 
s. r. o.)
4. v termínu do 30. 6. 2004 provést kon-
trolu mnoÏství a objemu rozmístûn˘ch
nádob na odpad

7. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 32 - 18
RM schvaluje pronájem nebytov˘ch
prostor v objektu Kfiinické nám. 6/11,
Krásná Lípa od 1. 5. 2004 
Sonû Kováfiové a Romanu Kováfiovi,

I. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 32 - 01
RM doporuãuje ZM neschválit prodej
p.p.ã. 2829/3 o v˘mûfie 786 m2, k.ú.
Krásná Lípa Janu a Janû Antálkov˘m
bytem Krásná Lípa, âapkova 519 z dÛ-
vodu zachování pozemku pro potfieby
mûsta.

Usnesení RM ã. 32 - 02
RM doporuãuje ZM neschválit prodej
ãásti p.p.ã. 2053/1 o v˘mûfie 1554 m2,
k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení za-
hrady Pavlu Bru‰ákovi, MUDr. ·tûpánce
Bru‰ákové a Katefiinû Bru‰ákové, by-
tem Teplice, J. K. Tyla 1312/2 do doby
prodeje zb˘vající ãásti p.p.ã. 2053/1,
k.ú. Krásná Lípa,
dle usnesení ZM ã. 17-13/2003 ze dne
11. 9. 2003. 

Usnesení RM ã. 32 - 03
RM doporuãuje ZM neschválit prodej
ãásti p.p.ã. 51, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
Drahomífie Streitové, bytem Pleinfeld,
Sonnestr. 1 z dÛvodu zachování po-
zemku pro potfieby mûsta.

Usnesení RM ã. 32 - 04
RM doporuãuje ZM neschválit prodej
ãásti p.p.ã. 258/1 a ãásti p.p.ã. 258/2,
v‰e k.ú. Krásná Lípa Tomá‰i Hejdukovi,
bytem Krásná Lípa, Bendlova 9 z dÛ-
vodu zachování pozemkÛ pro potfieby
mûsta.

Usnesení RM ã. 32 - 05
RM doporuãuje ZM schválit prodej
st.p.ã. 74/1 o v˘mûfie 544 m2, p.p.ã. 370
o v˘mûfie 874 m2, p.p.ã. 496/2 o v˘-
mûfie 144 m2 a p.p.ã. 498/4 o v˘mûfie
936 m2, v‰e k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem
zfiízení zahrady Paulu Zellmanovi, by-
tem Praha 5, Zborovská 497/50 za
cenu 50,- Kã/m2. Kupující uhradí ve‰-
keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 32 - 06
RM doporuãuje ZM schválit prodej
p.p.ã. 1347/2 o v˘mûfie 862 m2 a p.p.ã.
1361 o v˘mûfie 107 m2, v‰e k.ú. Vlãí
Hora za úãelem zfiízení zahrady Miro-
slavu a Jaroslavû Krákorov˘m, bytem
Praha 1, Hellichova 16 za cenu 15,-
Kã/m2 do základní v˘mûry a nad zá-
kladní v˘mûru 50,- Kã/m2. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.

USNESENÍ
z 32. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konaného dne
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bytem RÛÏová 1522/2d, Rumburk, za
úãelem provozu videopÛjãovny a lé-
kárny nebo v˘dejny lékÛ dle pfiedloÏe-
ného návrhu.

8. Byty
Usnesení RM ã. 32 - 19
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout
byt ã. 6, Frindova 979/4, Krásná Lípa
o velikosti 
1+1, I. kategorie. Mûsíãní nájemné za
plochu bytu ãiní 866,- Kã + zálohy spo-
jené s uÏíváním bytu. Kauce je ve v˘‰i
5.000,-Kã.

9. Byt v domû s peãovatelskou sluÏbou
Usnesení RM ã. 32 - 20
RM schvaluje pronájem bytu ã. 2
v domû s peãovatelskou sluÏbou Ne-
mocniãní 1148/12, 
Krásná Lípa: 
Jifií Hnuta a ZdeÀka Hnutová , Roose-
veltova 3, Krásná Lípa s tím, Ïe pfied zfií-

zením práva uÏívání bytu bude sloÏen
na konto mûsta sponzorsk˘ dar. 

10. Hvûzdicová jízda
Usnesení RM ã. 32 - 21
RM schvaluje uzavfiení smlouvy
s âesko-nûmeck˘m fondem budouc-
nosti, Na Kazance 634/7, 
171 00 Praha 7 o získání pfiíspûvku na
Hvûzdicovou jízdu konanou 15. 5. 2004.

III. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- dopis Vodohospodáfisk˘ch staveb
spol. s.r.o. – nespokojenost s prÛbûhem
v˘stavby „Kanalizace a âOV Krásná
Lípa“
- v˘bûrové fiízení na sportovní areál
RM dále projednala zápis z jednání
této komise:
- sociálnû právní ochrany dûtí ze dne
25. 3. 2004
- finanãního v˘boru ze dne 22. 3. 2004



âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody Tilia,
Správa Národního parku âeské ·v˘-
carsko a âeské ·v˘carsko, o. p. s. za
podpory Mûsta Krásná Lípa pofiádají
v sobotu 17. dubna 2004 DEN ZEMù
V KRÁSNÉ LÍPù.
Program:
9.00-12.00 Den otevfien˘ch dvefií na
Správû Národního parku âeské ·v˘car-
sko, moÏnost seznámit se s ãinností za-
mûstnancÛ Správy NP a obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko.
Ukázky z entomologick˘ch, botanic-
k˘ch a geologick˘ch sbírek Správy NP.
V˘stava velkoplo‰n˘ch fotografií. Sou-
tûÏ o knihu fotografií. Svou klubovnu
otevfie náv‰tûvníkÛm i pfiírodovûdn˘
oddíl Ranger
10.00-12.00 Zahájení pohádkové sou-
tûÏe „Stromokazova kletba“ aneb
„Devatero putování po Krásnolipsku“ -
pro malé i velké zvídavé cestovatele,
v informaãním stfiedisku na námûstí.
9.30–11.30 Jarní úklid Kfiinice - sraz na
námûstí u lípy v pracovním obleãení.
S sebou holiny a rukavice.
14.00 Podepsání dohody o partnerství
Správy NP âeské ·v˘carsko a Základní
‰koly Krásná Lípa
14.00-17.00 Zábavné soutûÏní odpo-
ledne na terénní základnû Buk vûno-
vané Ïivotu zvífiat a domácí ekologii.
Za soutûÏe jsou pro úãastníky pfiipra-
veny odmûny! Na závûr jiÏ tradiãní tá-
borov˘ oheÀ a opékání vufitÛ. (Cesta
k základnû – z námûstí smûrem na Ky-
jov, za Novií vlevo nahoru, dál je cesta
znaãena smûrovkami). Pfiijìte
a oslavte s námi den Zemû!

Kontakt: judajakub@centrum.cz, 
v r t i l k o v a @ c e s k e s v y c a r s k o . c z ,
r.nagel@npcs.cz, tel. 412 354 039, 412 354
048, 607 663 958.

Regionálního kola soutûÏe Zpûváãek 2004
v Jablonci nad Nisou se v 3. 4. 2004 úspû‰nû
zúãastnili tfii vítûzové základního kola
v Krásné Lípû. Do celorepublikového kvût-
nového finále ve Velk˘ch Losinách postou-
pila Veronika Hambálková z Vansdorfu.
Jako náhradnice byla vybrána Klára Benãí-
ková z Rumburku. 

PraÏská sopranistka Vanda Bfiezinová a ka-
za‰sk˘ klavírista Michail Balabiãev pokfitili 26.
3. 2004 v Kulturním domû v Krásné Lípû své

premiérové CD „Bella mia fiamma“. Role
kmotra se ujal senátor Josef Zoser. Obãer-
stvením pfiispûla paní Ja‰íãková a hotel Jef
z Doubice. CD budou v prodeji od Veliko-
noc v Informaãním stfiedisku NP âeské ·v˘-
carsko v Krásné Lípû. Hlavní protagonistka
veãera se hned dal‰í den zúãastnila PraÏ-
ského pÛlmaratónu. Ve své kategorii (Ïeny
do 35 let) byla 35. ze zhruba 250. „Jsem
s tím spokojená a bûÏelo se celkem dobfie,“
doplnila Vanda Bfiezinová, která 20. 5. 2004
ve Varnsdorfu zahájí 2. Mezinárodní hu-
dební festival nejsevernûj‰ích âech.
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Zkrátka
Stfieda 14. 4. 2004 ÎELARY od 18.00 hod.

Opakujeme velmi úspû‰n˘ ãesk˘ film Ondfieje Trojana. Pfiíbûh o pfiirozeném svûtû, kde
lidé ztrácejí i nacházejí sami sebe. 150 min. MládeÏi pfiístupno. Vstupné 50 Kã.
Pondûlí 19. 4. 2004 ÚSMùV MONY LISY od 18.00 hod.

Julia Roberts vyuãuje feminismus v holãiãí verzi „Spoleãnosti mrtv˘ch básníkÛ“. 115 min.
MládeÏi pfiístupno. Vstupné 50 Kã.
Stfieda 21.4. 2004 MEDVùDÍ BRAT¤I pozor ! od 17.00 hod.

Pfiíbûh o pfiátelství dvou medvûdÛ, z nichÏ jeden není medvûd. Nejnovûj‰í animovan˘
film studia Walta Disneye. âesky mluveno. 86 min. MládeÏi pfiístupno. Vstupné – dûti 30
Kã, dospûlí 50Kã. 

Kino Krásná Lípa - DUBEN

Velikonoãní obchÛzku Krásnou Lípou
spojenou s omlazovací kÛrou uspofiádá
v pondûlí 12. 4. 2004 folklorní soubor LuÏi-
ãan.

Nedávn˘ svátek vody si mÛÏe vefiejnost
pfiipomenout na v˘stavû fotografií Vác-
lava Sojky „Voda“. Na jejím uspofiádání
se podílela Správa NP ve spolupráci
s Mûstem Krásná Lípa. Nádherné foto-
grafie z Národního parku doplnila sv˘mi
neménû krásn˘mi básnûmi Patricie An-
zari. V˘stava je umístûna v „Minigalerii na
schodech“ v budovû Mûstského úfiadu,
kde bude k vidûní do konce dubna.
S autory se mÛÏete setkat pfii opoÏdûné
vernisáÏi v úter˘ 13. 4. 2004 od 17.00 hod
v obfiadní síni MûÚ.

Matefiské centrum BERU·KA Krásná Lípa
pofiádá v 1. patfie krásnolipského kultur-
ního domu burzu dûtského jarního a let-
ního obleãení a hraãek. V‰ichni jste sr-
deãnû zváni! V pátek pfiineste vûci, které
chcete prodat, a v sobotu si naopak
pfiijìte nakoupit. Na burze mÛÏete také
vûnovat hraãky (koãárky, panenky, au-
tíãka, odráÏedla ad.) dûtem do Matefi-
ského centra Beru‰ka.

Pátek 16. 4. 2004 v 16–18 hod pfiíjem
vûcí

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

Stalo se

Pozvánky

Peníze Mûsta Krásná Lípa neleÏí ladem na
bankovních úãtech s nízk˘mi úrokov˘mi
sazbami, ale jsou v˘hodnû zhodnocovány.
Na poãátku února leto‰ního roku byly vy-
placeny hypotéãní zástavní listy âeskomo-
ravské hypotéãní banky. Rada mûsta
Krásná Lípa schválila 1. 4. 2004 nákup vol-
n˘ch hypotéãních zástavních listÛ âeské
spofiitelny ve v˘‰i 4 mil. Kã. Zbylé volné fi-
nanãní prostfiedky Mûsta ve v˘‰i 4 mil. Kã
jsou od roku 2001 zhodnocovány v podílo-
v˘ch fondech Komerãní banky. Jmeno-
vané finanãní prostfiedky jsou ãástí II. re-
zervy rozpoãtu Mûsta Krásná Lípa pro
plánovanou v˘stavbu Náv‰tûvnického a in-
formaãního centra na Kfiinickém námûstí. 

Rada mûsta Krásná Lípa 1. 4. 2004 roz-
hodla o dluÏn˘ch ãástkách, které dva sub-
jekty dluÏí Mûstu. Dluh v celkové v˘‰i 73
000 Kã bude pfiedán právnímu zástupci
mûsta k vymoÏení soudním exekutorem. 

âástkou 3,8 mil. Kã uvolní Krajsk˘ úfiad Ús-
teckého kraje jako pfiíspûvek na opravu sil-
nic v Krásné Lípû. Obohatí tak 5,5 mil. Kã
vyãlenûn˘ch z prostfiedkÛ Mûsta Krásná
Lípa. Pfiípravné práce na rekonstrukci silnic,
které poniãila stavba kanalizace a âOV,
zaãnou ve druhé polovinû dubna. Dokon-
ãeny by mûly b˘t v kvûtnu, resp. v ãervnu
2004.

Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské
·v˘carsko rozvíjí díky navázané spolupráci
s Appian Group, a. s. své aktivity. Mimo jiné
roz‰ifiuje poãty sv˘ch zamûstnancÛ. V této
souvislosti dojde k pfiesídlení spoleãnosti do
nov˘ch prostor. Spoleãnost âeské ·v˘car-
sko se na zaãátku kvûtna pfiestûhuje do su-
terénních prostor krásnolipské radnice,
v nichÏ byly donedávna kanceláfie firmy
Nobilis Tilia. 

Zahájeny byly práce na obnovû zelenû
na krásnolipském hfibitovû a v mûstském
parku. JiÏ pfiedtím provedly Technické
sluÏby pfiípravné práce. První v˘sledky ino-
vací, hrazen˘ch z vût‰í ãásti z dotace Stát-
ního fondu Ïivotního prostfiedí, uvidíme bû-
hem nûkolika mûsícÛ. 



Voda - nejzákladnûj‰í tekutina. Nejroz‰ífie-
nûj‰í slouãenina ve Vesmíru. Tekutina, bez
které by nemohl vzniknout a udrÏet se Ïivot
na Zemi. Na na‰í planetû je vody hodnû
(oceány tvofií 70 % povrchu zemûkoule), ale
pfieci málo (jen nepatrná ãást z té obrovské
spousty vod je voda sladká a z ní je‰tû je
velká vût‰ina vázána v ledovcích). A proto
bychom si vody mûli váÏit a rozumnû s ní hos-
podafiit. Je dobré si to neustále pfiipomínat.
I proto má voda svÛj svátek – Svûtov˘ den
vody, kter˘ pfiipadá na 22. bfiezen.

V Krásné Lípû jsme si tento svátek pfiipo-
mnûli hned nûkolikrát. Správa NP âeské ·v˘-
carsko ve spolupráci se Z· Krásná Lípa,
obecnû prospû‰nou spoleãností âeské ·v˘-
carsko a âSOP Tilia pfiipravila ve dnech 22.
aÏ 26. 3. 2004 vícedenní program pod ná-
zvem „T˘den vody“, v jehoÏ rámci byly pro
Ïáky 2. aÏ 7. tfiíd pfiipraveny v˘ukové pro-
gramy „Putování s kapiãkou vody“, „Îivot
u vody“ a „Vody je hodnû, a pfieci málo“.
Programy seznámily dûti hravou formou s tím,
co je to kolobûh vody, k ãemu vodu potfie-
bujeme, jak mÛÏeme s vodou ‰etrnû hospo-
dafiit, ale také s Ïivotem v potocích a fiíãkách
NP âeské ·v˘carsko. Byl to v pofiadí jiÏ tfietí
spoleãnû pfiipraven˘ t˘den vûnovan˘ svát-
kÛm pfiírody a ochranû Ïivotního prostfiedí
(v loÀském roce to byly „T˘den Ïivotního pro-
stfiedí“ a „T˘den lesa“) a urãitû ne poslední.

Pro Ïáky osm˘ch a devát˘ch tfiíd byly pfii-
praveny jiÏ ponûkud nároãnûj‰í úkoly. Os-
máci mapovali vodní tok a pobfieÏí Kfiinice
od pramenÛ aÏ po zaãátek Kyjovského údolí.
Do mapy zaznamenávali mimo jiné také
ãerné skládky v blízkosti fieky a do nádobek
odebírali vzorky vody, se kter˘mi provedli
v hodinách zemûpisu a chemie jednoduché
pokusy (mûfiení pH apod.). Îáci devát˘ch
roãníkÛ zase v prodejnách a mezi obyvateli

mûsta zji‰Èovali, jaká je v Krásné Lípû situace
v oblasti pouÏívání pracích prá‰kÛ a sapo-
nátÛ (jsou-li zde napfi. k mání ekologicky ‰e-
trné v˘robky).

Pro vefiejnost byla v „Minigalerii na scho-
dech“ v budovû mûstského úfiadu uspofiá-
dána v˘stava fotografií Václava Sojky. KaÏ-
doroãnû si Svûtov˘ den vody pfiipomíná také
oddíl RANGER. V minul˘ch letech to bylo
napfi. vyãi‰tûní a úprava studánky Terezka
v NP âeské ·v˘carsko nebo povídání o ná-
vratu lososa obecného do vod Národního
parku. V leto‰ním roce se oddíl ve spolupráci
se Správou CHKO LuÏické hory, âSOP Tilia
a âeské ·v˘carsko, o. p. s. pustil do záchrany
ohroÏen˘ch obojÏivelníkÛ (ropuchy obecné
a skokana hnûdého) u rybníku Dvoják.

Richard Nagel, Správa NP âeské ·v˘carsko

Jak jsme oslavili Svûtov˘ den vody

·achisté z Krásné Lípy dosáhli historického
úspûchu. Vyhráli leto‰ní Krajsk˘ pfiebor Libe-
reckého kraje a postoupili do tfietí nejvy‰‰í ‰a-
chové soutûÏe v âeské republice. Úãast 
v 2. lize jim zajistila v˘hra v desátém kole kraj-

ského pfieboru nad t˘mem BiÏutérie Jablo-
nec. Na domácí pÛdû se úspû‰ní ‰achisté
pfiedstaví v pondûlí 12. 4. 2004. V Kulturním
domû v Krásné Lípû pofiádají bleskov˘ turnaj
v ‰achu „Velikonoãní vejce“. (mrk)
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Krásnolip‰tí ‰achisté jsou 
ve druhé lize

Zveme v‰echny pfiíznivce a pfiátelé turistiky
na 25. roãník Stezky odvahy, kter˘ pofiádá
KâT Rumburk v sobotu dne 8. 5. 2004.
Jedná se o turistickou akci pro rodiãe
s dûtmi v délce 6 nebo 8 km. Start bude od
nádraÏí âD–Pansk˘ od 8.30–10.00 hod.

Trasa povede Chránûnou krajinou oblastí
Labské pískovce a ãástí Národního parku
âeské ·v˘carsko do obce Kopec, kde
bude cíl poblíÏ restaurace „U VyskoãilÛ“. 

KâT Rumburk

Zveme na 25. roãník turistického pochodu
pro rodiãe s dûtmi „Stezka odvahy“

ShromaÏìování receptÛ: Informaãní stfiedisko
NP âeské ·v˘carsko, Kfiinické nám. 5
Po-Pá 9.00-17.00 hod (polední pfiestávka
12.00-12.30 hod) Pokud budou recepty do-
neseny v pondûlí, stfiedu a v pátek do 12.30
hod budou léky dovezeny tent˘Ï den.

V˘dej lékÛ: Informaãní stfiedisko NP âeské
·v˘carsko, Kfiinické nám. 5
Pondûlí, stfieda, pátek 14.30-16.00 hod

Zaji‰Èování dovozu
lékÛ do Krásné Lípy

sobota 17. 4. 2004 Turnaj odbíjené – star‰í
Ïáci, v krásnolipské tûlocviãnû pofiádá 
TJ odbíjená

sobota aÏ nedûle 24.-25. 4. 2004 O pohár
âeského ·v˘carska v fiecko-fiímském 
zápase – Ïáci, v krásnolipské tûlocviãnû 
pofiádá TJ zápas

Pfiipravuje se
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Mûstsk˘ úfiad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412 354 831. Pfiíspûvky a inzerci pfiijímá MûÚ Krásná Lípa. Sazba: Ondfiej HofieÀovsk˘, 
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Povídání o Ïivotû lososa obecného

Obãanské sdruÏení pfiátel LuÏick˘ch hor 
a Správa Chránûné krajinné oblasti LuÏické
hory vyhlásily mezinárodní fotografickou sou-
tûÏ na téma „Jak vidím LuÏické a Îitavské
hory“ aneb pfiíroda a krajina LuÏick˘ch a Îi-
tavsk˘ch hor. 

Podmínky úãasti: úãastnit se mÛÏe kdokoliv,
komu jsou blízké LuÏické a Îitavské hory

Tématické zamûfiení: LuÏické a Îitavské hory
– pfiíroda, krajina a architektura

Technika: ãernobílá nebo barevná fotogra-
fie rozmûru A3 (30_42 cm)

Poãet prací od kaÏdého autora: 1-5 foto-
grafií s uvedením pofiadí dÛleÏitosti od autora

Uzávûrka: 31. 8. 2004
Vybrané práce budou vystaveny na pu-

tovní v˘stavû na nûkolika místech regionu na
ãeské i nûmecké stranû, vernisáÏ v˘stavy: 9.
9. 2004.

Doba trvání v˘stavy: cca 1 rok, po ukon-
ãení v˘stavy budou práce vráceny autorÛm.
Vystaveno bude 50 - 60 prací, poãtem vysta-
ven˘ch prací budou rovnomûrnû zastoupeni
v‰ichni zúãastnûní. Na vernisáÏi bude ná-
v‰tûvníky vybráno deset nejlep‰ích prací. Je-
jich autofii budou odmûnûni a fotografie bu-
dou se souhlasem autorÛ prezentovány na
internetov˘ch stránkách. Pofiadatel si vyhra-
zuje právo nevystavit práce z dÛvodu velmi
‰patné technické kvality fotografie, nebo pro
nesplnûní tématického zadání.

Práce mohou b˘t zaslány po‰tou nebo do-
ruãeny osobnû na adresu: Správa CHKO Lu-
Ïické hory, ·kolní 12, 471 25 Jablonné v Pod-
je‰tûdí, po telefonické dohodû i jinak, tel.
0487 762 356, www.luzicke-hory.cz.

Vyhlá‰ena byla 
fotografická soutûÏ 
o LuÏick˘ch horách


