
Zaãíná to nevinnû. Mlad˘ muÏ, vá‰niv˘ cyk-
lista - svûdomitû se stará o své kolo, po pro-
jíÏìce ho nechá oschnout na chodbû.
Chodba je v‰ak spoleãná, paneláková. Re-
akce sousedÛ pfiijde vzápûtí. V˘sledek?
Hádka, pfii níÏ se protivník nijak ne‰etfií. Zazní
mimo jiné i oslovení typu: „Se‰ Àákej trhlej,
dûdku!“ a Komise pro projednávání pfiestupkÛ
Mûsta Krásná Lípa má hned co na práci. 

Na nedostatek podnûtÛ si stûÏovat nemÛÏe.
Bûhem tfií let se poãet projednávan˘ch pfie-
stupkÛ více neÏ zdvojnásobil. Ze 64 v roce 2000
narostl do roku 2003 na 142. Podle prÛbûÏné
statistiky budou i leto‰ní poãty stejnû vysoké.
„Spory jsou to malicherné a nad nûkter˘mi zÛ-
stává rozum stát. Lidé spolu neumûjí Ïít,“ hod-
notí ZdeÀka Malá, zapisovatelka komise pro
projednávání pfiestupkÛ. Nejãastûji se projed-
návají pfiípady fyzického napadení, krádeÏe,
pfiestupky proti obãanskému souÏití, netole-
rantní chování a vzájemná slovní vyhroÏování.
Velmi ãasto mezi blízk˘mi osobami nebo sou-
sedy. Roz‰ífiené jsou pfiípady telefonického ob-
tûÏování vulgárními v˘razy. Vût‰ina pfiestupkÛ
se t˘ká stále dokola se opakující skupiny oby-
vatel mûsta, ãasto bez zamûstnání.

Neschopnost lidí se domluvit vede k nárÛstu
agendy pfiestupkÛ. âas ztrácí nejen pracov-
níci Odboru vnitfiních vûcí MûÚ, ale i Policie
âR, neboÈ jí pfiíslu‰í úkol provést dÛkazní fiízení.
Komise poté ve spolupráci s právníkem pro-
jedná pfiestupek – úmyslné jednání, které není
natolik spoleãensky nebezpeãné, aby ho fie‰il
soud. „V pfiípadû mladistv˘ch do 15 let se pfie-
stupek mÛÏe podle zákona fie‰it napomenu-
tím, domluvou, nebo dohledem nad v˘cho-
vou v rodinû. U dospûl˘ch je nejniÏ‰ím
stupnûm postiÏení projednání pfiestupku, pak
napomenutí a pokuta,“ doplÀuje Z. Malá.
Podle druhu pfiestupku mÛÏe b˘t pokuta udû-
lena do maximální v˘‰e 15 000 Kã, u osob
mlad‰ích 18 let nesmí pfiesáhnout 2 000 Kã.
(Jak je to s vymáháním pokut, by mohlo b˘t
tématem na samostatn˘ ãlánek.)

Skonãíme je‰tû jedním pfiíkladem. Mladíkovi
se nelíbil pohled star‰ího fiidiãe. Tak reagoval
po svém, muÏi dvakrát zdemoloval automobil.
Pokud teì nechápavû kroutíte hlavou, tak si
na tento pfiíbûh vzpomeÀte, aÏ zase pfií‰tû
vezmete do ruky tuÏku a zaãnete psát stíÏnost
na hluãení dûtí od vedle, nebo vyhroÏovat
sousedce.
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Den otevfien˘ch dvefií pfiilákal i cizince

„Vy to je‰tû nevíte? To bylo tak …“ Po-
dobn˘m zpÛsobem se vût‰ina z nás do-
stane ke Ïhav˘m novinkám, které se neza-
drÏitelnû ‰ífií od ucha k uchu. Jednou z tûch
zaruãen˘ch zpráv, která obûhla krásnolip-
ské domácnosti, byla informace o pfiestû-
hování obyvatel mosteckého sídli‰tû Chá-
nov do objektÛ b˘valého uãili‰tû SOU, OU
a U v Zahradách (ãp. 16) a v Krásné Lípû
(KfiiÏíkova 9). 

Mnozí uvûfiili okamÏitû. Jiní zapochybo-
vali, vyuÏili svého práva na svobodn˘ pfií-
stup k informacím a zeptali se vedení
mûsta. Jejich otázka zatím zÛstala bez od-
povûdi - areál b˘valého uãili‰tû není v ma-
jetku Mûsta Krásná Lípa a o jeho osudu roz-
hodne vlastník, tedy Krajsk˘ úfiad
Ústeckého kraje. Mûsto Krásná Lípa se
proto oficiálnû koncem bfiezna zeptalo na
Odboru správy majetku kraje, zda je sku-
teãnû pravda, Ïe hodlá tento majetek pro-
dat soukromníkovi, kter˘ chce do budov
vystûhovat nepfiizpÛsobivé obãany z okolí
velk˘ch mûst. 

V˘sledek nemÛÏeme pfiedjímat. MÛÏeme
jen doufat, Ïe KÚ bude rozumnûj‰ím správ-
cem majetku neÏ stát, kter˘ bûhem deseti
let nevysly‰el opakované Ïádosti o prodej
areálu uãili‰tû v Krásné Lípû prosperující
místní firmû. V˘sledek je znám˘, areál je
nevyuÏívan˘ a budovy se zfiejmû brzy sta-
nou snadn˘m cílem vandalÛ a zlodûjÛ. 

Jestli vás zajímá, zda bylo „stûhování“ fá-
mou nebo pravdivou informaci, mÛÏete
dopfiát sluchu pouliãním tamtamÛm. Nebo
si ovûfienou informaci pfieãíst ve Vik˘fii.

Klára Mr‰tíková

DokáÏeme spolu Ïít?

Rekordní poãet 150 náv‰tûvníkÛ z âeské re-
publiky i zahraniãí pfiivítalo 17. 4. 2004 sídlo
Správy Národního parku âeské ·v˘carsko
v Krásné Lípû. Den otevfien˘ch dvefií, kdy si ná-
v‰tûvníci mohli budovu prohlédnout od sklepa
aÏ po nejvy‰‰í patra, jiÏ potfietí pfiipravila Správa
Národního parku a âeské ·v˘carsko, o. p. s.

Spoleãn˘mi silami pro své hosty pfiipravili
pestr˘ program, kter˘ je seznámil nejen s krá-
sami, pfiírodou a historií parku. „Vedle toho mûli
pfiíleÏitost nahlédnout i do ãinnosti pracovníkÛ
Správy a seznámit se s konkrétní prací
ochránce pfiírody Národního parku,“ fiekl 
Richard Nagel z oddûlení vefiejn˘ch vztahÛ
a informatiky.

Nechybûla ani zajímavá v˘stava velkoplo‰-
n˘ch fotografií âeského ·v˘carska, promítaly
se diapozitivy a povídalo o pfiírodû. Lidé si se
zájmem prohlédli i ukázky z geologick˘ch
a zoologick˘ch sbírek. Dûti zase lákala v˘-
stavka dûtsk˘ch prací, nahlédly do ãinnosti
oddílu Ranger, pfiipravena pro nû byla i fiada
soutûÏí a her. 

Navíc si padesát náv‰tûvníkÛ zasoutûÏilo
i o zajímavou kniÏní publikaci dvou vynikajících
fotografÛ, ZdeÀka Patzelta a Václava Sojky.
Pouze dvacet pût z nich v‰ak odpovûdûlo
správnû na v‰ech deset otázek a knihu foto-
grafií vyhrála Vlaìka Vítková z Krásné Lípy. 

Asi padesátka dobrovolníkÛ Den Zemû osla-
vila úklidem fieky Kfiinice a zbavila ji pfii tom nej-
rÛznûj‰ího odpadu, kter˘ tu za uplynul˘ rok sta-
ãili nashromáÏdit nûktefií „pfiátelé pfiírody“.
V informaãním stfiedisku odstartovala pohád-
ková soutûÏ „Stromokazova kletba aneb 

(mrk)

Devatero putování po Krásnolipsku“. Pro dûti
bylo pfiipraveno i zábavnû soutûÏní odpoledne
na terénní základnû Buk. To bylo vûnované Ïi-
votu zvífiat a domácí ekologii. Zúãastnily se ho
témûfi dvû stovky dûtí z Krásné Lípy, Ústí nad La-
bem, Varnsdorfu, âeské Lípy, Rumburku a nû-
meckého Neukirchu. Nejvût‰í zájem dûti proje-
vily o dravce, které pfiivezl Jan BroÏ ze ·luknova. 

Souãástí oslav Dne Zemû bylo podepsání Pro-
hlá‰ení o partnerství mezi Správou Národního
parku, Základní ‰kolou v Krásné Lípû a âesk˘m
svazem ochráncÛ pfiírody Tilia. V‰echny tfii orga-
nizace tímto zpÛsobem potvrdily spolupráci,
která se mezi nimi úspû‰nû rozvíjí jiÏ více neÏ rok
a pÛl. Podle slov krásnolipského starosty ZbyÀka
Linharta: „Je tato spolupráce moÏná i díky hlav-
nímu partneru Národního parku, kter˘m je spo-
leãnost Appian Group.“

Text a foto ·árka Pe‰ková



Mûsta Krásná Lípa, Dolní Poustevna, Miku-
lá‰ovice a Sebnitz se dohodla, Ïe 1. kvûten
– den roz‰ífiení Evropské unie o nové ãleny –
pfiivítají spoleãnû. Vstup ãeské republiky do
EU se bude slavit v sobotu 1. 5. 2004 od
10.00 hod v kulturním domû v Hinterherms-
dorfu. Pfii spoleãenském setkání obyvatel
obou mûst se kaÏdé z nich pfiedstaví krát-
k˘m kulturním programem. (mrk)

Od soboty 15. 5. 2004 zaãíná v areálu
Technick˘ch sluÏeb Krásná Lípa ordino-
vat veterinární lékafi MVDr. Horáãek. Od
tohoto data bude pfiítomen kaÏdou 
sobotu mezi 15-16 hod.
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Upozornûní

Dal‰í svoz separovaného odpadu pro-
bûhne v pondûlí 3. 5. 2004 na Vlãí Hofie
a v Zahradách a ve ãtvrtek 6. 5. 2004
v Krásné Lípû.

Upozornûní

Spoleãnû do 
Evropské unie

Klub dÛchodcÛ

Necel˘ch pÛl miliónu korun – taková je
suma, kterou lidé dluÏí Mûstu Krásná Lípa za
neplacení poplatkÛ za odpad. Pfiesnû se
jedná o 480 000 Kã a mezi 1. 1. 2002 a 31.
12. 2003 tyto peníze nezaplatili obyvatelé
mûsta za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstra-
Àování komunálního odpadu. Dal‰ích 190
000 Kã jde na vrub zhruba 260 dluÏníkÛ, ktefií
nesplnili svou oznamovací povinnost k po-
platku za odpad. 

Stranou nezÛstane ani dluh, kter˘ se t˘ká

poplatku ze psa. Od roku 1998 aÏ k 31. 3.
2004 se dluÏná ãástka za poplatek ze psÛ
vy‰plhala na 22 000 Kã. 

Majitelé psÛ, ktefií nemají svého ãtver-
noÏce pfiihlá‰eného k místnímu poplatku ze
psa, jsou v tûchto dnech pracovnicí mûst-
ského úfiadu vyz˘váni ke splnûní oznamo-
vací povinnosti. Konkrétnû to znamená, Ïe
se s vyplnûnou pfiihlá‰kou za nepfiihlá‰e-
ného psa mají dostavit na mûstsk˘ úfiad (ã.
dvefií 6, V. Do‰ková). Oznamovací povin-
nost platí i pro vyuÏívání systému odstraÀo-

vání odpadu. Pfiihlá‰ení k poplatku vyfiizuje
M. Matu‰ková, ã. dvefií 5. Pokud tak lidé ne-
uãiní do deseti dnÛ od doruãení v˘zvy,
bude jim uloÏena pokuta 500 Kã (poplatek
ze psa) a 5 000 Kã v pfiípadû poplatku za
odpad. DluÏné ãástky budou dÛslednû vy-
máhány, napfi. formou exekuce na plat
nebo vymáháním pohledávek prostfiednic-
tvím firmy PROFI-CZ s.r.o. (mrk)

Za odpad a psy dluÏí lidé statisíce

Jarní úklid Krásné Lípy navazuje na ukon-
ãenou zimní údrÏbu, která zahrnovala kromû
úklidu snûhu a posypu, mimo jiné i redukci
dfievin a kfiovin zasahujících do prÛjezdného
profilu komunikací. Úklid probíhá na cca 29
km místních komunikací (z celkového mnoÏ-
ství 60 km – zbytek jsou pfieváÏnû ‰tûrkové -
mlatové povrchy) a na témûfi 4 000
m chodníkÛ a komunikací pro pû‰í. K tûmto
ãíslÛm je nutné je‰tû pfiipoãítat 12 000 m2

parkovacích ploch a cca 5 km komunikací
ve správû Ústeckého kraje, které mûstem
prochází, a které také uklidíme. Úklid zahr-
nuje i ãi‰tûní a údrÏbu kanalizaãních vpustí,
které jsou po zimû velmi zneãi‰tûny. K úklidu
je pouÏíván zametací vÛz, zametací traktÛ-
rek, kropicí vÛz, fekální vozidlo a vozidlo na
svoz smetkÛ. K ruãnímu ãi‰tûní komunikací je
vyãlenûno osm pracovníkÛ. Náklady pouze
na pohonné hmoty jsou pfiedpokládány ve
v˘‰i 30 000 Kã.

Leto‰ní úklid je komplikován probíhající v˘-
stavbou kanalizace, která je vedena pfie-
váÏnû právû v komunikacích. V˘kopy jsou
zatím provizornû zasypávány ‰tûrkem, kter˘
je vyplavován ãi vyváÏen na jiÏ poklizené
úseky. V prÛbûhu mûsícÛ kvûtna a ãervna

budou povrchy obnoveny a následnû bude
proveden i koneãn˘ úklid. ZároveÀ dojde
k dÛkladnému vymytí povrchÛ chodníkÛ ze
strukturované betonové dlaÏby. 

Po úklidu bude zahájena pravidelná
údrÏba povrchÛ místních komunikací. Není
v‰ak v na‰ich silách opravit kaÏdou po‰koze-
nou cestu hned, navíc nûkteré cesty se ‰tûr-
kov˘m povrchem opravujeme v prÛbûhu
roku opakovanû. Ve‰keré poÏadavky ãi
podnûty, t˘kající se oprav, smûfiujte na
Technické sluÏby mûsta (p. BartoÀ, pí. Kam-
berská – tel. 412 383 343), ktefií opravy prÛ-
bûÏnû zaji‰Èují a zapracují je do plánu
údrÏby. 

Je v‰ak potfieba rozli‰ovat, Ïe nûkteré ko-
munikace nejsou v na‰í správû, coÏ se velmi
ãasto projevovalo v zimních mûsících, kdy
na‰e místní komunikace jiÏ byly poklizeny
a na krajsk˘ch se teprve zaãínalo. Zvlá‰tû
obyvatelé z Doubické ulice se s tímto pro-
blémem opakovanû pot˘kali. Je pochopi-
telné, Ïe z pohledu obãana je jedno, kdo
cestu spravuje, ale finanãní prostfiedky
mûsta nejsou neomezené a není moÏné
z nich suplovat povinnosti nûkoho jiného. 

Jan Koláfi

Jarní úklid komunikací 
v Krásné Lípû

V˘stavní plán teprve budované galerie
Národního parku âeské ·v˘carsko je uÏ
nyní zamluven˘ aÏ do konce roku 2005.
Nová galerie, na které se právû v tûchto
dnech intenzivnû pracuje, se bude nachá-
zet v budovû na Kfiinickém námûstí
v Krásné Lípû, kde jiÏ nyní sídlí Informaãní
stfiedisko Národního parku âeské 
·v˘carsko.

První náv‰tûvníci by mûli novou galerii
nav‰tívit jiÏ 1. 5. 2004 a uvidí zde velkofor-
mátové fotografie Václava Sojky a ZdeÀka
Patzelta. „Hlavní termíny v˘stav jsou sice
na dva roky dopfiedu zamluvené, ale pfii-
pravujeme i fiadu men‰ích v˘stav, ve kte-

r˘ch bychom chtûli dát prostor místním
umûlcÛm a sbûratelÛm, tak aby i oni mohli
na vefiejnosti prezentovat svou tvorbu
a sbírky,“ fiekla vedoucí Informaãních stfie-
disek Národního parku âeské ·v˘carsko,
Romana Sedláãková.

Druhou pfiipravovanou v˘stavou v nové
galerii je v˘stava star˘ch map z oblasti
âeského ·v˘carska. Na podzim tu plánují
v˘stavu vítûzn˘ch prací v˘tvarné a foto-
grafické soutûÏe o Národním parku. Poãá-
tek roku 2005 by mûl patfiit v˘stavû foto-
grafií drobn˘ch sakrálních památek
z Krásnolipska. 

·árka Pe‰ková

Národní park âeské ·v˘carsko
bude mít svou galerii

Oslavy Dne Zemû na terénní základnû Buk

Klub dÛchodcÛ v Kulturním domû v Krásné
Lípû je otevfien kaÏd˘ v‰ední den od 9.00 do
12.00 hod a v úter˘ kromû toho je‰tû od
14.00 do 16.00 hod. V pfiíjemném prostfiedí
máte moÏnost posedût a popovídat si s pfiá-
teli u ‰álku kávy ãi jiného obãerstvení. KaÏdé
úter˘ je navíc pfiipraveno dal‰í obãerstvení ze
‰kolní jídelny v podobû chlebíãkÛ nebo zá-
kuskÛ za pfiíjemné ceny. Srdeãnû Vás zveme
do kulturního domu. Jan Rosa, kulturní dÛm

V· bez závazkÛ hledá pronájem bytu 1+1
v Krásné Lípû; tel. ã. 608 405 055.

Inzerce



Pfiíloha

Usnesení RM ã. 33 - 08
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã.53/2
o v˘mûfie 916 m2, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy za
úãelem v˘stavby rodinného domu za cenu
40,- Kã/m2 Ladislavu Hájkovi, bytem Krásná
Lípa, Vlãí Hora. Prodej bude realizován podle
§ 2 bod 8 Postupu ve vûci prodeje a uÏívání
nemovitostí ve vlastnictví Mûsta Krásná Lípa.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.

Usnesení RM ã. 33 - 09
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
p.p.ã. 951/2 421 m2 k.ú. Krásn˘ Buk
p.p.ã. 951/3 334 m2 k.ú. Krásn˘ Buk
p.p.ã. 652/12 229 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 654/6 158 m2 k.ú. Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 33 - 10
RM doporuãuje ZM ve smyslu usnesení ZM ã.
08-19/2003 ze dne 20.11.2003 schválit zv˘‰ení
v˘mûry prodávané ãásti p.p.ã. 557, k.ú.
Krásná Lípa o 40 m2.

Usnesení RM ã. 33 - 11
RM schvaluje vrácení kauce 2.000,- Kã Dani-
ele ·indláfiové, bytem Praha 4 - Nusle, Hvûz-
dova 1568/25.

Usnesení RM ã. 33 - 12
RM doporuãuje ZM udûlit souhlas s pfievo-
dem p.p.ã. 524/1 a st.p.ã. 378, v‰e k.ú.
Krásná Lípa Janû a Josefu Zemanov˘m, by-
tem Krásná Lípa, ·kolní 9 na dceru Ivanu Bíl-
kovou, bytem Krásná Lípa, Al‰ova 12.

2. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 33 - 13
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout po-
zemky:
p.p.ã. 258/1 (ãást) 900 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 258/2 (ãást) 120 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 356 818 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 355 (ãást) 330 m2 k.ú. Krásná Lípa

Usnesení RM ã. 33 - 14
RM neschvaluje pronájem st.p.ã. 396 o v˘-
mûfie 107 m2, k.ú. Krásná Lípa Irenû Jelínkové,
bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská 26 z dÛvodu
úpravy Kfiinice a vedení trasy kanalizace.

Usnesení RM ã. 33 - 15
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 1952/1 o v˘-
mûfie 1598 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfií-
zení zahrady Petfie Bedrníãkové a Pavlu Tom-
kovi, oba bytem Krásná Lípa, KfiiÏíkova 24.

Usnesení RM ã. 33 - 16
RM schvaluje pronájem ãásti p.p.ã. 2004/1
o v˘mûfie 1200 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãe-
lem sekání trávy Radku Polákovi, bytem
Praha 8, Hrubého 1201.

Usnesení RM ã. 33 - 17
RM schvaluje dodatek ke smlouvû o nájmu
pozemku ã. 972370/010 na pronájem p.p.ã.
1057/5, k.ú. Krásná Lípa, kter˘m ve‰kerá
práva a závazky ze smlouvy vypl˘vající pfie-
cházejí ze ZdeÀky Urbanové, bytem Praha 9,
VodÀanská 1194 na ZdeÀka Fenika, bytem
Krásná Lípa, Nerudova 1.

Usnesení RM ã. 33 - 18
RM schvaluje dodatek ke smlouvû o nájmu
pozemku ã. 98/23/70/070 na pronájem p.p.ã.
543, k.ú. Krásná Lípa, nájemce Eva Ková-

ãová, bytem Krásná Lípa, Al‰ova 3, kter˘m se
prodluÏuje doba nájmu na dal‰ích pût let.
Usnesení RM ã. 33 - 19
RM schvaluje pronájem ãásti p.p.ã. 458/1
o v˘mûfie 260 m2, k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem
zfiízení parkovi‰tû a hfii‰tû firmû Berlín - Luha-
ãovice s.r.o. se sídlem Dolní PodluÏí 263. Pfied
realizací nájemce pfiedloÏí pfiíslu‰ná povolení.

3. SníÏení kupní ceny
Usnesení RM ã. 33 - 20
RM na základû stanoviska manÏ. âecho-
v˘ch, Krásná Lípa, Varnsdorfská 85 k usnesení
ZM ã. 09-31/2004 ze dne 19.2.2004 o prodeji
p.p.ã. 865/3 o v˘mûfie 1610 m2, k.ú. Krásná
Lípa doporuãuje ZM schválit splátkov˘ kalen-
dáfi na úhradu kupní ceny s tím, Ïe pfii pod-
pisu kupní smlouvy uhradí kupující 30.000,- Kã
a zb˘vající ãástku do 12 mûsícÛ ode dne
podpisu kupní smlouvy (z dÛvodu prodeje
vût‰í v˘mûry). Vklad do Katastru nemovitostí
bude proveden po úhradû celé ãástky.

4. Vyrovnání dluhu
Usnesení RM ã. 33 - 21
RM schvaluje ukonãení soudního sporu s Pet-
rem Dvofiákem bytem V. Kováfie 227/45,
Rumburk, smírem.
RM schvaluje sníÏení dluÏné ãástky Petra Dvo-
fiáka bytem V. Kováfie 227/45, Rumburk, za
nájemné nebytového prostoru v objektu
PraÏská 506/6 z ãástky 20.356,- Kã (po zapo-
ãtení vloÏen˘ch prostfiedkÛ) na ãástku
16.500,- Kã.
RM schvaluje úhradu dluhu ve splátkách
mezi Mûstem Krásná Lípa a Petrem Dvofiá-
kem bytem 
V. Kováfie 227/45, Rumburk dle pfiedloÏeného
návrhu.

5. Byty
Usnesení RM ã. 33 - 22
RM doporuãuje ZM schválit pfiechod práv
a závazkÛ vypl˘vajících ze smlouvy o uza-
vfiení budoucí kupní smlouvy ã. 2000/40/13-
320 na bytovou jednotku ã. 25 v objektu Ne-
mocniãní 1149/12a, mezi Mûstem Krásná
Lípa a Alenou Kováãovou roz. Suchánkovou
bytem Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa
a Janem Fialou, bytem Kyjov 11, Krásná Lípa.

Usnesení RM ã. 33 - 23
RM schvaluje ukonãení nájemní smlouvy ã.
2000/25/13-298 na byt ã. 25, Nemocniãní
1149/12a uzavfienou s Alenou Kováãovou
roz. Suchánkovou bytem Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa, 
za podmínky splnûní ustanovení ãl. 7 odst. 2
smlouvy o uzavfiení budoucí kupní smlouvy 
a schválení ZM.

Usnesení RM ã. 33 - 24
RM schvaluje pronájem bytu ã. 25, Nemoc-
niãní 1149/12a, Krásná Lípa, Janu Fialovi by-
tem Kyjov 11, Krásná Lípa, za podmínky
schválení pfievodu práv závazkÛ ZM Krásná
Lípa.

6. V˘mûna bytu
Usnesení RM ã. 33 - 25
RM schvaluje v˘mûnu bytu ã. 16, Nemoc-
niãní 1062/26, Krásná Lípa za voln˘ byt ã. 9
Nemocniãní 1062/26, manÏelÛm Ho‰kov˘m,
Krásná Lípa za podmínky uhrazení nákladÛ
na vymalování a opravy omítek bytu ã. 16.

I. HLAVNÍ PROGRAM
1. 10.zasedání Zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 33 - 01
RM bere na vûdomí konání 10.zasedání ZM
dne 22.dubna 2004 od 17:00 hodin v zase-
dací místnosti na MûÚ.
Hlavními body programu: 
� Zpráva o bezpeãnostní situaci ve mûstû za
rok 2003
� Zpráva o hospodafiení za rok 2003 – závû-
reãn˘ úãet

2. Zpráva o bezpeãnostní situaci ve mûstû za
rok 2003
Usnesení RM ã. 33 - 02
RM bere na vûdomí Zprávu o bezpeãnostní
situaci ve mûstû za rok 2003.

3. Zpráva o hospodafiení (Závûreãn˘ úãet) za
rok 2003
Usnesení RM ã. 33 - 03
RM bere na vûdomí Zprávu o hospodafiení
(Závûreãn˘ úãet) mûsta Krásná Lípa za rok
2003 a doporuãuje ZM tuto zprávu v pfiedlo-
Ïeném znûní schválit.

4. V˘bûrové fiízení – 28 BJ
Usnesení RM ã. 33 - 04
RM na návrh komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek schvaluje dle pfiedloÏeného
hodnocení v˘hodnosti nabídek pofiadí ucha-
zeãÛ na zhotovení díla „Obytn˘ dÛm s 28 b.j.,
Krásná Lípa“ a ukládá starostovi mûsta zajistit
podpis pfiíslu‰né SOD s podmínkou, Ïe dílo
bude realizováno jen pokud bude mûstu pfii-
dûlena pfiíslu‰ná dotace.

5. V˘bûrové fiízení – regenerace sídli‰tû
Usnesení RM ã. 33 - 05
RM na návrh komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek schvaluje dle pfiedloÏeného
hodnocení v˘hodnosti nabídek pofiadí ucha-
zeãÛ na zhotovení díla „Regenerace panelo-
vého sídli‰tû v Krásné Lípû – II. etapa“
a ukládá starostovi mûsta zajistit podpis pfií-
slu‰né SOD s podmínkou, Ïe dílo bude reali-
zováno jen pokud bude mûstu pfiidûlena pfií-
slu‰ná dotace.

6. Úkoly ZM
Usnesení RM ã. 33 - 06
RM bere na vûdomí plnûní úkolÛ vypl˘vají-
cích z jednání zastupitelstva mûsta.

II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 33 - 07
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã.
395/1 o v˘mûfie 1557 m2, k.ú. Krásná Lípa za
úãelem zfiízení zahrady za cenu 25,- Kã/m2

do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru
45,- Kã/m2 Simonû ObÛrkové, bytem âeská
Lípa, Vladimírská 2530, vãetnû nájemních
vztahÛ. Kupující uhradí ve‰keré náklady s pro-
dejem spojené.

USNESENÍ
z 33. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konaného dne
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7. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 33 - 26
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvû ã.
2000/22/15-225 uzavfiené mezi Mûstem
Krásná Lípa a Lan Hoovou na nebytové pro-
story PraÏská 278/4, Krásná Lípa. Dodatkem
bude smlouva roz‰ífiena o spolunájemce
Thang Nguyena manÏela Lan Hoové. 

8. Povolení v˘stavby plynového topení
Usnesení RM ã. 33 - 27
RM povoluje v˘stavbu plynového topení
v bytû ã. 2 Bohuslavu Hájkovi, Havlíãkova
928/21, Krásná Lípa za tûchto podmínek:
1. V˘stavbu plynového topení provede ná-
jemník na vlastní náklady.
2. Plynové topení není moÏno pfii vrácení
bytu demontovat.
3. Plynové topení je moÏno mûstem po do-
hodû s nájemníkem odkoupit, kdy pofiizovací
cena bude poníÏena o 10% za kaÏd˘ rok za-
budování.
4. Po 10 letech zabudování se plynové to-
pení stává majetkem mûsta.
5. Pfied zahájením prací bude rozpoãet v˘-
stavby odsouhlasen odborem MûÚ - Správou
majetku mûsta a následnû provedena kon-
trola skuteãnû proveden˘ch prací.

9. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 33 - 28
RM udûluje souhlas Edeltraud ·afrankové,
Studánecká 564/16, Krásná Lípa 
k pfiihlá‰ení trvalého pobytu pro dceru Jaro-
slavu ·afránkovou.

III. RÒZNÉ
1. OZV o místních poplatcích
Usnesení RM ã. 33 - 29
RM doporuãuje ZM schválit s úãinností od
1.6.2004 tyto obecnû závazné vyhlá‰ky:
ã. 2/2004 O místním poplatku ze psÛ, 
ã. 3/2004 O místním poplatku za lázeÀsk˘
nebo rekreaãní pobyt, 
ã. 4/2004 O místním poplatku za uÏívání ve-
fiejného prostranství, 
ã. 5/2004 O místním poplatku ze vstupného, 
ã. 6/2004 O místním poplatku z ubytovací ka-
pacity, 
ã. 7/2004 O místním poplatku za provozo-
van˘ v˘herní hrací automat. 

2. Privatizace bytÛ
Usnesení RM ã. 33 - 30
RM projednala Zásady prodeje bytového
fondu z majetku mûsta a doporuãuje ZM tyto
zásady schválit.

3. Reklamace
Usnesení RM ã. 33 - 31
RM bere na vûdomí soupis reklamací vad na
objektech Nemocniãní 1137/6 (zelen˘), Ne-
mocniãní 1148/12 (modr˘), Nemocniãní
1149/12a (ãerven˘) a Masarykova 246/6
(radnice) a na základû doporuãení právního
zástupce mûsta doporuãuje ZM schválit do-
hodu o narovnání se Stavební spoleãností
RBK, a. s.

4. Dohoda o zpûtném nájemném
Usnesení RM ã. 33 - 32
RM schvaluje uzavfiení Dohody o zpûtném
nájemném s Pozemkov˘m fondem âR Dûãín
za dobu uÏívání p.p.ã. 49/1, p.p.ã. 49/2
a p.p.ã. 157/3, v‰e k.ú. Zahrady, za pfiedpo-

kladu, Ïe se souãasní nájemci objektÛ zaváÏí
odkoupit pozemky.

5. Vyhlá‰ení soutûÏe „Mûsto plné kvûtin“
Usnesení RM ã. 33 - 33
RM schvaluje vyhlá‰ení dal‰ího roãníku sou-
tûÏe „Mûsto plné kvûtin“ vãetnû podmínek, 
dle pfiedloÏeného návrhu.

6. Cesta – ul. Wolkerova – u Drdy
Usnesení RM ã. 33 - 34
RM doporuãuje ZM schválit uzavfiení smlouvy
o smlouvû budoucí na odkoupení ãásti
p.p.ã. 1691/1, k.ú. Krásná Lípa z dÛvodu zfií-
zení pfiístupové komunikace k objektÛm v ul.
Wolkerova. Smlouva bude uzavfiena s ing.
Hájkem, Kettnerova 2056, Praha 5, kter˘
tento pozemek odkoupí 
od Pozemkového fondu a na základû
smlouvy o smlouvû budoucí poté prodá Mû-
stu Krásná Lípa 
za stejnou cenu, za kterou pozemek koupil
od PF.

7. Darovací smlouva
Usnesení RM ã. 33 - 35
RM doporuãuje ZM schválit darovací
smlouvu mezi Mûstem Krásná Lípa, ZdeÀkou
Hnutovou a Jifiím Hnutou o sponzorském daru
ve v˘‰i 44.800,- Kã. Sponzorsk˘ dar se pouÏije
v˘luãnû 
pro sociální úãely.

8. Souhlas k v˘konu opatrovnictví
Usnesení RM ã. 33 - 36
RM povûfiuje dle § 102 odst. 3) zákona ã.
128/2000 Sb. o obcích v platném znûní SoÀu
Síãovou, v˘konem opatrovnictví Romana Va-
cha, bytem Krásná Lípa, Masarykova 246/6.

9. Sportovní areál
Usnesení RM ã. 33 - 37
RM schvaluje nákup vybavení sportovního
areálu dle pfiedloÏeného návrhu. RM schva-
luje nav˘‰ení rozpoãtu o 130 tis. Kã z rozpo-
ãtové rezervy.

10. Pfievod Domova dÛchodcÛ a Ústavu soci-
ální péãe
Usnesení RM ã. 33 - 38
RM doporuãuje ZM neschválit za pfiedloÏe-
n˘ch podmínek pfievod Domova dÛchodcÛ
a Ústavu sociální péãe Krásná Lípa z Ústec-
kého kraje na Mûsto Krásná Lípa.

11. Odborná cenová skupina
Usnesení RM ã. 33 - 39
RM odvolává Jifiího Olivu z odborné cenové
skupiny a jmenuje Karla Homolku - vedou-
cího SMM ãlenem odborné cenové skupiny.

12. Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 33 - 40
RM odvolává Jarmilu Rosovou z inventari-
zaãní komise k provedení inventarizace zá-
sob na skladû na SMM Krásná Lípa a jmenuje
nového pfiedsedu Hanu Volfovou s platností
od 16.4.2004.

Usnesení RM ã. 33 - 41
RM odvolává Jarmilu Rosovou z inventari-
zaãní komise k provedení inventarizace kolkÛ
na MûÚ Krásná Lípa a jmenuje nového pfied-
sedu Hanu Volfovou s platností od 16.4.2004.

Usnesení RM ã. 33 - 42
RM odvolává Jarmilu Rosovou z inventari-
zaãní komise k provedení inventarizace ma-
jetku 
v knihovnû Krásná Lípa a jmenuje nového
pfiedsedu Hanu Volfovou s platností od
16.4.2004.

Usnesení RM ã. 33 - 43
RM odvolává Jarmilu Rosovou z inventari-
zaãní komise k provedení inventarizace ma-
jetku v klubu dÛchodcÛ Krásná Lípa a jme-
nuje nového pfiedsedu Hanu Volfovou
s platností od 16.4.2004.

13. Likvidaãní komise
Usnesení RM ã. 33 - 44
RM odvolává Jarmilu Rosovou z likvidaãní ko-
mise s platností od 16.4.2004.

Usnesení RM ã. 33 - 45
RM jmenuje Hanu Volfovou, Karla Homolku
a Pavla Bartonû do likvidaãní komise s plat-
ností od 16.4.2004.

14. Oprava suterénu MûÚ
Usnesení RM ã. 33 - 46
RM schvaluje smlouvu o dílo „Úpravy sute-
rénu v objektu Masarykova 246/6, Krásná
Lípa“ mezi mûstem Krásná Lípa a firmou De-
mos s.r.o., Masarykova 602, Krásná Lípa dle
pfiedloÏeného návrhu, která bude financo-
vána z rozpoãtové rezervy mûsta.

14. Povolení koncertu – Kyjovsk˘ festiválek
Usnesení RM ã. 33 - 47
RM schvaluje Jaroslavu Navarovi, bytem
Rumburk, Stfiední 1006/6, konání koncertu na
soukromém pozemku v Kyjovû u domu ã. 2
dne 17.07.2004 od 12:00 do 24:00 hodin, za
podmínky souhlasu dotãen˘ch orgánÛ dle
pfiedloÏeného návrhu. 

15. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 33 - 48
RM schvaluje plán akcí kulturního domu na
mûsíc kvûten 2004.

16. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 33 - 49
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta vãetnû
pfiíloh za mûsíc bfiezen 2004 pfiedloÏen˘ kroni-
káfiem mûsta Ivanem Jaklem. 

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- grafick˘ pfiehled daní
- dopis od firmy Kámen a ztvárnûní, s.r.o. –
návrh podmínek a dal‰í uÏívání pozemku
- pfiehled uchazeãÛ o zamûstnání v okrese
Dûãín
- Vojenská ubytovací a stavební správa –
sdûlení postupu v záleÏitosti o zru‰ení ome-
zení pfievodu nemovitostí
- návrh pravidel pro vyuÏívání sportovi‰È
Mûsta Krásná Lípa
- zpráva o ãinnosti T - klubu

RM dále projednala zápis z jednání této ko-
mise:
- pro hospodafiení s byty ze dne 29.3.2004
- SPOZ ze dne 5.4.2004
- kulturní ze dne 6.4.2004
- cestovního ruchu ze dne 29.3.2004



Nejen cyklisté jsou zváni k úãasti na 
5. roãníku Hvûzdicové jízdy, tentokrát s do-
jezdem do Krásné Lípy. V sobotu 
15. 5. 2004 od 13.00 hod vás na Kfiinickém
námûstí ãeká slavnostní zahájení, obãer-
stvení, hry, soutûÏe, vystoupení folklorních
souborÛ a posezení pfii hudbû. K vidûní
bude i v˘stava historick˘ch fotografií a po-
hlednic z Krásné Lípa a okolí. Do Krásné Lípy
pfiijedou cyklisté ze tfií desítek ãesk˘ch a nû-
meck˘ch obcí. Smyslem akce je ukázat
snahu o spoleãn˘ rozvoj pohraniãního regi-
onu. Finanãnû podpofiil ji âesko-nûmeck˘

fond budoucnosti ãástkou 15 000 Kã. Hvûz-
dicovou jízdu pofiádá Spolek na podporu
hraniãního regionu „Horní Mandava/pra-
meny Sprévy“, Spoleãnost pro trvale udrÏi-
teln˘ rozvoj ·luknovska a Mûsto Krásná Lípa.

Pfiedev‰ím rodiãÛm s dûtmi je urãena v˘-
stava ilustrací ZdeÀka Milera „Krtek dûtem“,
která je do 14. 5. 2004 k vidûní v Grafickém
kabinetu Mûstské knihovny v Rumburku. V˘-
stava tvÛrce 50 animovan˘ch filmÛ s krtkem
je pfiístupná v pÛjãovní dobû pro vefiejnost
a v sobotu v 8.00-11.00 hod. Ve V˘stavní síni
Domu kultury v Rumburku zároveÀ v˘tvarní-
kova manÏelka Emilie Milerová pfiedstavuje
cyklus obrazÛ „Moje sny“. 
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Zkrátka
Pondûlí 26. 4. 2004 NA PLN¯ PLYN od 18.00 hod

Filmová verze comicsu o automobilov˘ch závodnících aneb Ïivot si vychutná‰ jedinû za
volantem. 104 min. Vhodn˘ od 12 let. Vstupné 50 Kã.
Stfieda 28. 4. 2004 INKOGNITO od 18.00 hod

Bob Dylan v hlavní roli podobenství s nejhvûzdnûj‰ím obsazením za nûkolik posledních
desetiletí. 112 min. MládeÏi pfiístupno. Vstupné 50 Kã.
Pondûlí 3. 5. 2004 ZPùT V AKCI od 17.00 hod

V animovaném svûtû Warner Bros se opût potkávají kreslené postaviãky s Ïiv˘mi herci.
Jak vyfie‰í záhadu, ke které nemají Ïádnou stopu? âesky mluveno. MládeÏi pfiístupno. 92
min. Vstupné: dûti 30 Kã, dospûlí 50 Kã. 
Stfieda 5. 5. 2004 BRAT¤I JAK SE PAT¤Í od 18.00 hod

Bratfii Farrellyovi se opût pokou‰ejí posunout hranice komedie nûkam za hranice kome-
die. MládeÏi pfiístupno.

Kino Krásná Lípa

Sobota, 24. 4. 2004
JARNÍ ÚKLID NÁRODNÍHO PARKU
Sraz: v 8.00 hod v Dûãínû, autobusové nád-
raÏí – bude pfiistaven autobus, s sebou pra-
covní rukavice, akce je pofiádána ve spolu-
práci s KâT Dûãín ke Dni Zemû.

Stfieda, 5. 5. 2004
BOTANICKÁ EXKURZE DO ÚDOLÍ LABE
Sraz: Hfiensko, u pfiívozu, 9.00 hod, nároã-
nûj‰í trasa: Hfiensko – Suchá Kamenice –
Labská StráÀ – Belveder – Studen˘ potok –
Hfiensko, vedení: P. Bauer (Správa CHKO
Labské pískovce), H. Härtel (Správa NP
âeské ·v˘carsko), H. Riebe (Správa NP
Sächsische Schweiz), ãesky/nûmecky.

Akce pro vefiejnost
v Národním parku
âeské ·v˘carsko

24. 4. 2004, sobota 10.00 hod
·achov˘ turnaj (startovné 5,- Kã, pfiihlá‰ky
do 23. 4.), 18.00 hod – táborov˘ oheÀ (vufity
s sebou)

25. 4. 2004, nedûle 10.00 hod
Vyhánûní pavoukÛ – cyklistick˘ v˘let do 
Národního parku

Plán akcí T-klubu

Hledáme dobrovolníky, ktefií by potû‰ili dûti
a zpfiíjemnili jim 29. 5. 2004 cestu krásnolip-
sk˘m Pohádkov˘m lesem. Pfiihlásit by se
mûli co nejdfiíve na MûÚ u B. Koubské, tel.
412 354 829, koubska@krasnalipa.cz.

Pohádkové 
bytosti, ozvûte

se!

Do konce dubna potrvá v novû otevfiené
„Minigalerii na schodech“ v budovû Mûst-
ského úfiadu v Krásné Lípû v˘stava fotografií
Václava Sojky a básní Patricie Anzari. Pût
desítek pfiítomn˘ch posluchaãÛ si 14. 4.
2004 nenechalo ujít pfiíjemné setkání
s obûma autory pfii opoÏdûné vernisáÏi spo-
jené s hodinov˘m hudebním vystoupením
skupiny Herba magica z Rynartic. O pfied-
nes zhudebnûn˘ch básní, z nichÏ mnohé pfii
vzniku inspirovaly fotografie Václava Sojky,
se postarala pfiímo autorka - Patricie Anzari.

„V kvûtnu vystfiídají v˘stavu uspofiádanou
u pfiíleÏitosti Svûtového dne vody ukázky
prací dûtí ze Základní ‰koly v Krásné Lípû,“
uvedla místostarostka Hana Volfová. Volnû
pfiístupn˘ v˘stavní prostor vznikl proto, aby se
vyuÏila a souãasnû zkulturnila pfiístupová
chodba v budovû mûstského úfiadu. „Pomy-
slné dvefie od Minigalerie na schodech jsou

otevfieny v‰em amatérsk˘m i profesionálním
fotografÛm a v˘tvarníkÛm z Krásné Lípy
a okolí,“ vybízí H. Volfová dal‰í v˘tvarníky
k vystavení jejich prací. Pochlubit se mohou
fotografiemi z cest nebo vlastní tvorbou. Je-
diné omezení pfiiná‰í velikost v˘stavních pa-
nelÛ – k dispozici jich je 9, o rozmûrech 50x40
cm. Podrobnosti se dozvíte na tel. 412 354
822, e-mail: volfova@krasnalipa.cz.

(mrk)

Minigalerie na schodech má za sebou
první vernisáÏ

Mûsto Krásná Lípa získalo na základû
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje fi-
nanãní pfiíspûvek z Programu obnovy ven-
kova Ústeckého kraje 2004 na rekonstrukci
autobusov˘ch zastávek v osadû Vlãí Hora,
SnûÏná a Zahrady a obnovu parãíku
v osadû Kyjov v celkové v˘‰i 200 000 Kã.

Fotografická publikace Národní park
âeské ·v˘carsko autorÛ Z. Patzelta 
a V. Sojky, kterou v roce 2003 vydala
obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘-
carsko, získala první ocenûní v kategorii
soutûÏe Nejkrásnûj‰í ãeská kniha roku 2003.
V˘sledky soutûÏe byly vyhlá‰eny 22. 4. 2004
v Památníku národního písemnictví v Praze. 

Vstupem âR do Evropské unie se mûní
pravidla pro pfiekraãování státních hranic.
Od tohoto dne lze jako cestovní doklad vy-
uÏít obãansk˘ prÛkaz. Platí to v‰ak pouze
pro novûj‰í typy prÛkazÛ vydávan˘ch ve
formû karty od roku 1993. Nadále zÛstává
povinnost pfiekraãovat státní hranice na
hraniãním pfiechodu nebo na turistické
stezce. Cestovní pas bude stále nutn˘ pfii
cestû do zemí mimo EU. 

Ve ãtvrtek 6. 5. 2004 v 15.00 hod se na
mûstském hfibitovû v Krásné Lípû uskuteãní
vzpomínkov˘ akt k uctûní památky pad-
l˘ch v obou svûtov˘ch válkách. V kulturním
programu vystoupí dûtsk˘ pûveck˘ sbor
Lipka. 

V nedûli 9. 5. 2004 od 14.00 hod se u pfiíle-
Ïitosti Dne matek pofiádá v Kulturním domû
v Krásné Lípû spoleãensk˘ program s módní
pfiehlídkou, recitací, sólov˘m vystoupením
Zpûváãka Tol‰tejnského panství a dûtsk˘m
taneãním vystoupením.

Pozvánky



Tipem na pfiíjemnû strávenou sobotu je
akce pro celou rodinu s názvem „Ptaãí den
na Lemberku“. Uskuteãní se 8. 5. 2004 v okolí
zámku Lemberk u Jablonného v Podje‰tûdí,
pofiádá ji Správa CHKO LuÏické hory a Ob-
ãanské sdruÏení pfiátel LuÏick˘ch hor. Nejprve
mezi 7.00-10.00 hod probûhne Vítání ptaãího
zpûvu - poslouchání ptákÛ za rozbfiesku spo-
jené s odchytem, ukázkou ptákÛ a povídá-
ním o jejich Ïivotû. Od 10.00-12.00 hod se
bude v Bredovském letohrádku soutûÏit pfii
hrách s ekologickou tématikou. Ve 14.00 hod
zaãne vernisáÏ v˘stavy dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch
prací. Více informací: S CHKO LuÏické hory,
tel. 487 762 356, luzhory@schkocr.cz.
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Vítání ptaãího zpûvu
poprvé v LuÏick˘ch

horáchsobota 24. 4. 2004, 11.00 hod - O pohár
âeského ·v˘carska chlapcÛ a dûvãat, ná-
borov˘ turnaj talentované mládeÏe
v fiecko-fiímském zápase pofiádá TJ zápas
v krásnolipské tûlocviãnû
pátek 30. 4. 2004 – Stavûní máje a pálení
ãarodûjnic, na Kfiinickém námûstí se od
19.00 hod uskuteãní stavûní máje a vystoupí
folklorní soubory. Poté se pÛjde na turistic-
kou základnu KâT za fotbalov˘m hfii‰tûm,

kde budou oslavy od 19.30 hod pokraãovat
zapálením vatry, pálením ãarodûjnic a sou-
tûÏemi pro dûti a dospûlé. Pfiijìte v mas-
kách, pfiipravena je soutûÏ o Nejpovede-
nûj‰í ãarodûjnici. SoutûÏit se bude také
v pfietahování lanem, hodem kládou a ko‰-
tûtem. Akci pofiádá Mûsto Krásná Lípa, sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ a folklorní soubory.
O obãerstvení se postarají kynologové.
Sobota 8. 5. 2004, 8.00 hod - Pohár osvobo-
zení: turnaj v odbíjené muÏÛ, pofiádá TJ od-
bíjená ve sportovním areálu

Pfiipravuje se

Klub ãesk˘ch turistÛ Dolní Poustevna pofiádá
v sobotu 15. 5. 2004 pochod pro pû‰í, cyklisty
i pro zdravotnû postiÏené. Start je v 7.30-10.15
hod u turistické chaty za hfii‰tûm v Dolní Pous-
tevnû. Turistické atrakce Stopy jsou pfiedev‰ím
v Nûmecku (napfi. rozhledny Unger, Götzinger
Höhe a Valtenberg). VyuÏito bude hraniãního
pfiechodu v Dolní Poustevnû a dvou stál˘ch
hraniãních stezek. Poãítá se s jednorázov˘m
otevfiením hraniãní stezky za Maxovou bou-
dou a v Rugiswalde. Specialitou leto‰ního po-
chodu jsou pû‰í trasy od 15 km. Úãastníci bu-
dou mít jedineãnou moÏnost poznat
nûmeckou stranu hranice za Maxovou bou-
dou. V˘znaãn˘mi poutními místy jsou letos ka-
pliãka na Markétû a kostel v Lobendavû. Cíl
Stopy je na âTVERCI v Dolní Poustevnû.

Ing. Jaroslav Leksa, 
pfiedseda KâT Dolní Poustevna

28. roãník 
turistického pochodu 

Severní stopou 
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Slavíte v˘roãí svatby a nevíte, jak se na-
z˘vá? Máme pro vás pfiehled názvÛ jednot-
liv˘ch v˘roãí. Souãasnû vám Mûsto Krásná
Lípa nabízí moÏnost zajistit opakování slav-
nostního obfiadu pfii pfiíleÏitosti zlaté nebo
diamantové svatby. Krásnolipská matrika
nemá k dispozici pfiehled manÏelsk˘ch
párÛ, jichÏ se v˘znamné v˘roãí t˘ká. Uvítá
proto va‰e informace o jubilantech. Kon-
taktní osoba – MûÚ, B. Koubská, tel. 412 354
829, koubska@krasnalipa.cz.
zelená – je to den va‰eho sÀatku, a proto
jejím symbolem je myrtov˘ vûnec
bavlnûná – oslavuje se po prvním roce
manÏelského souÏití a manÏelé si pfii ní vy-
mûÀují kapesníãky
papírová – po dvou letech souÏití
koÏená – po tfiech letech souÏití
dfievûná – se slaví v den pátého v˘roãí spo-
leãného Ïití a jejím symbolem je dfievûn˘
talisman darovan˘ si obûma partnery na-
vzájem
zinková – po ‰esti letech (i partnerské
vztahy je tfieba vyle‰tit)
mûdûná – po sedmi letech
plechová – po osmi letech
fiÛÏová – po deseti letech (manÏel daruje
své Ïenû kytici rÛÏí)

sklenûná – po patnácti letech (slaví se
zvlá‰È okázale, zÛstaly-li vztahy mezi man-
Ïeli i po této dobû ãisté a prÛzraãné jako
sklo
porcelánová – má manÏelÛm poslouÏit
k dal‰ímu upevnûní jejich vztahÛ po dva-
ceti letech manÏelství
stfiíbrná – po dvaceti pûti letech – myrtov˘
vûnec se má nahradit stfiíbrn˘m
perlová – po tfiiceti letech – Ïena má do-
stat od muÏe perlov˘ ‰perk
lnûná – po tfiiceti pûti letech – muÏ obdaro-
vává svou Ïenu lnûn˘m ubrusem
rubínová – po ãtyfiiceti letech – darovan˘
prsten s rubínem je dÛkazem, Ïe partnerka
i partner se mají stále rádi
zlatá – po padesáti letech má b˘t svatba
zvlá‰È slavnostní, neboÈ si pfii ní manÏelé vû-
nují nové zlaté prst˘nky a vzpomínají, co
hezkého spolu proÏili
diamantová – po ‰edesáti letech – je vyjá-
dfiením jistoty a pevnosti manÏelského
svazku
Ïelezná – po ‰edesáti pûti letech
briliantová neboli blahodárná – po sedm-
desáti letech spoleãného Ïití
korunová – po sedmdesáti pûti letech spo-
luÏití manÏelského páru, jin˘mi slovy - je to
svatba takfika zázraãná. 

(vik)

Od valchy k praãce
Dfiíve se ‰pína z prádla odstraÀovala po-
mocí kousku m˘dla a velkého mnoÏství fy-
zické práce. Abychom si u‰etfiili práci, se-
strojili jsme automatické praãky a vyrobili
prací prá‰ky, které tu nepfiíjemnou dfiinu od-
vedou snadno a rychle za nás.
V‰emohoucí prací prá‰ek
Podle reklam je kaÏd˘ prací prá‰ek jasn˘m ví-
tûzem v boji se ‰pínou. Ale co zajistí jeho v‰e-
mohoucnost? Zaschlé skvrny a mastnotu
z prádla odstraÀují chemické látky, které
zmûkãují vodu, rozpou‰tûjí neãistoty, mají bû-
lící úãinky apod. Tyto látky se v‰ak bûÏnû v pfií-

rodû nevyskytují (nebo alespoÀ ne v takovém
mnoÏství, v jakém se pak po pouÏití dostávají
do prostfiedí). A tady zaãíná problém!!!
Fosfáty
Nejznámûj‰ím zmûkãovadlem pouÏívan˘m
v pracích prá‰cích jsou fosfáty (slouãeniny
fosforu). Tyto látky se po vyprání dostávají
s odpadní vodou do potokÛ a rybníkÛ, kde
zpÛsobují tzv. eutrofizaci.
Co je to ta eutrofizace?
Fosfor obsaÏen˘ ve fosfátech je v˘znamnou
Ïivinou pro vodní fiasy a sinice. Ty se pak
velmi rychle mnoÏí a zamofiují vodní plochy
zelen˘m povlakem, kterému se fiíká vodní
kvût. Takto zasaÏená voda obsahuje stále
ménû kyslíku, kter˘ fiasy postupnû „vyd˘-
chávají“, a navíc je zneãi‰Èována zahnívají-
cími zbytky fias. Ryby a jiní vodní Ïivoãi-
chové mají v tomto prostfiedí potíÏe a ãasto

i hynou. A lidé? Ti pfiicházejí o moÏnost kou-
pání, neboÈ takto zasaÏené vody jsou zdro-
jem nejrÛznûj‰ích onemocnûní a zpÛsobují
alergie.
Jak tomu zabránit?
Asi 50 % fosforu v mûstsk˘ch odpadních vo-
dách mají na svûdomí prací prá‰ky. âistírny
odpadních vod v‰ak nejsou zatím uzpÛso-
beny na jeho úplné odstranûní. Jak tedy
vyfie‰it tento problém? Na‰tûstí se uÏ i u nás
objevují prací prá‰ky se sníÏen˘m obsahem
fosfátÛ nebo bezfosfátové. Tím, Ïe jim bu-
deme dávat pfiednost, zamezíme zbyteã-
nému zneãi‰Èování vody a následnému
úhynu ÏivoãichÛ. JiÏ pfii nakupování tedy
mÛÏeme zaãít s ochranou Ïivotního pro-
stfiedí. Staãí se jen trochu zamyslet nad tím,
co si kupujeme a proã. 

Jarmila Vrtílková

Ekologick˘ koutek
aneb Pereme (se) 

s fosfáty!

V˘roãí sÀatkÛ


