
Starosta mûsta Krásná Lípa Zbynûk
Linhart a fieditel obecnû prospû‰né spoleã-
nosti âeské ·v˘carsko (OPS) Marek Mráz
jednali 7. záfií s ministrem zahraniãí Cyrilem
Svobodou o aktivitách v âeskosaském ·v˘-
carsku, mezinárodní spolupráci v tomto re-
gionu a mezi âeskem a Nûmeckem v kon-
textu ãlenství v Evropské unii. Jednalo se
také o projektu Krásné Lípy „Centrum Ná-
rodního parku âeské ·v˘carsku I.“ a dopro-

vodném projektu OPS, zamûfieném na pro-
pagaci âeského ·v˘carska. Základní dis-
kuze se v‰ak toãila kolem moÏné
podpory a ãinnosti Ministerstva zahraniãí âR
ve snaze o zapsaní âeskosaského ·v˘car-
ska do seznamu svûtového pfiírodního dû-
dictví UNESCO. Podobné jednání se usku-
teãnilo pfied ãasem i s ministrem Ïivotního
prostfiedí Liborem Ambrozkem pfiímo
v Krásné Lípû. (vik)

24. záfií 20043,50 Kã
krásnolipsk˘
pÛlmûsíãník
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Poskytovat kvalitní ubytování není jistû nic
jednoduchého. V Krásné Lípû máme fiadu
zafiízení, která to lépe ãi hÛfie umí. Mezi
jednu z jejich povinností v‰ak patfií pfiihlásit
se v takovémto pfiípadû na mûstském
úfiadû. Od ubytovaného turisty vybrat "po-
platek z ubytování" a na úfiad ho odevzdat.
PfiestoÏe na Informaãních stfiediscích Ná-
rodního parku âeské ·v˘carsko se náv‰tûv-
nost turistÛ a poãet dotazÛ na ubytování
zvy‰uje, poskytovatelé z ubytování odvádí
stále men‰í a men‰í poplatky. Nûktefií se pro
jistotu nepfiihlásí vÛbec. Proto se zastupitelé

rozhodli doporuãit správci tohoto poplatku
provést kontrolu pfiímo v zafiízeních, která
ubytování poskytují, a pfii zji‰tûní nedostatkÛ
(nepfiihlá‰ení se k poplatku nebo chybn˘ch
odvodech) udûlit pokutu ve v˘‰i 10 000 Kã.
Je to ãástka zatím minimální, podle platné
vyhlá‰ky mÛÏe jít do statisícÛ. Není ale
moÏné, aby poskytovatelé od ubytovan˘ch
turistÛ vybrali poplatek a nechali si ho ve
svÛj prospûch. Mûstu Krásná Lípa poplatek
ãásteãnû kompenzuje náklady spojené
s cestovním ruchem, aÈ uÏ jde o propagaci
mûsta nebo jeho zvelebování. (hv)

Hotely, penziony a ubytovny

Na Staromûstském námûstí v Praze se
v úter˘ 7. 9. 2004 konal koncert k zahájení
70. sezóny  Symfonického orchestru FOK
Praha. To by jistû nebylo nic pro na‰e no-
viny, kdyby pfii této pfiíleÏitosti pfied jeho za-
hájením nebûÏely na velkoplo‰né obra-
zovce videoklipy propagující âeské
·v˘carsko a Krásnou Lípu s rozvojov˘m Pro-
jektem Centrum âeského ·v˘carska I. Pfii sa-
motném koncertu doprovázely tóny
skladby Josefa Suka na motivy dramatické
pohádky Radúz a Mahulena,  nádherné
velkoplo‰né fotografie z Národního parku
âeské ·v˘carsko. I v programu veãe-
ra a FOK byl inzerát propagující âeské ·v˘-
carsko a Krásnolipsko. Tuto propagaci si
na‰e mûsto a region mÛÏe dovolit (zdarma)
díky partnerství se spoleãností Appian
Group Praha. Ta je také partnerem FOK
Praha.

Na otázku, kdo  je to Appian Group –
hlavní partner Národního parku âeské ·v˘-
carsko, nezb˘vá neÏ odpovûdût, Ïe akciová

spoleãnost Appian Group je holdingov˘m
centrem fiízení aktivit v âeské republice a zá-
roveÀ obchodníkem na trhu energetick˘ch
komodit. Appian Group spravuje v âeské re-
publice silnou skupinu energetick˘ch a strojí-
rensk˘ch spoleãností. Souãástí této skupiny
jsou Mostecká uhelná spoleãnost, ·koda
Holding, Kru‰nohorské strojírny Komofiany,
Teplárna Otrokovice a dal‰í spoleãnosti z ob-
lasti energeticky, prÛmyslu i sluÏeb. S témûfi
patnácti tisíci zamûstnanci se v souãasnosti
skupina Appian Group fiadí mezi pût nejvût-
‰ích zamûstnavatelÛ v âeské republice. 

Partnerství je uskuteãÀováno pfiedev‰ím
prostfiednictvím obecnû prospû‰né spoleã-
nosti âeské ·v˘carsko, jejíÏ Správní rada se
rozrostla od konce minulého roku  o generál-
ního fieditele Appian Group Europe, a.s. ing.
Antonína Koláãka, Bc. Matûje ·tûtku a Mgr.
Petra Gandaloviãe, primátora Ústí nad La-
bem.  Noví ãlenové doplnili pÛvodní správní
radu ve sloÏení Dr. Jan Eichler, Dr. Zdenûk
Patzelt a ing. Zbynûk Linhart. (vik)

Ojedinûlá propagace Krásné Lípy Bûh na lyÏích na Tol‰tejn, minigolf kávovou lÏiã-
kou ãi pfiechod pfies hradní pfiíkop byly jen tfii ze
‰esti disciplín Her legrace a smíchu, které pro-
bûhly v sobotu 18. 9. 2004. Ty jiÏ podruhé pofiá-
dalo ve sportovním areálu v Jifietínû pod Jedlo-
vou spoleãenství osmi obcí sdruÏen˘ch ve
Svazku obcí Tol‰tejn. V Jifietínû nemohli chybût
ani reprezentanti Krásné Lípy, ktefií se o Vildovu
botu v ‰esti netradiãních disciplínách utkali s dal-
‰ími sedmi druÏstvy. Nakonec sice nezvítûzili, ale
ani neprohráli, skonãili pátí. 

Text a foto ·árka Pe‰ková

Hry legrace 
a smíchu 
podruhé

Zastupitelstvo mûsta Krásná Lípa na zá-
fiijovém zasedání projednávalo mimo jiné
Ïádosti o prodej domÛ v majetku mûsta.
Jednalo se o tfii domy – Kfiinické námûstí
6 a 7 (b˘valá elektra a Klub), a PraÏská
13 (b˘val˘ „mlíãák“). Celkem se se‰lo 13
Ïádostí o koupi. Nejvy‰‰í nabídky ãinily
v souãtu za tyto tfii domy zhruba 8 mil. Kã.
To uÏ není jistû málo. Pfiesto Zastupitelstvo
mûsta neschválilo ani jeden prodej. Na
prodej tûchto nemovitostí je je‰tû ãas.
Nechceme-li se chovat zpÛsobem „po
nás potopa“ a rozprodat za kaÏdou
cenu i tyto nemovitosti, musíme je‰tû
chvíli poãkat. Nejde jen o v˘‰i nabídnuté
ceny, ale i o alespoÀ elementární náznak
toho,  co v objektech bude a pfiedpo-
klad nutn˘ch investic. Domy jsou z vnûj-
‰ku opravené, ale potfiebovaly by samo-
zfiejmû  pomûrnû velké investice do
komplexní rekonstrukce. Bylo by fale‰né
fiíkat, Ïe je nikdy neprodáme. Témûfi v‰e
je na prodej. A mûsto nebude schopno
do nich celkovû investovat.

Zbynûk Linhart

âeskosaské ·v˘carsko na
seznam UNESCO?

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
8. 10. 2004.
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Setkání fiemesel âeského ·v˘carska -
dfievosochafiské sympozium TILIA 2004

Program dfievosochafiského sympozia Tilia
2004 jehoÏ první roãník se v Krásné Lípû usku-
teãnil ve dnech 1. 9. aÏ 11. 9. 2004 byl velice
bohat˘. Do Krásné Lípy pfiijeli tvofiit umûlci
z celé republiky a Nûmecka. Nejvzdálenûj‰í
úãastník Jan Eduard ·panihel dorazil aÏ
z Brna. K dispozici mûli materiál, vût‰inou
kmeny jasanu, na kter˘ch po celou dobu
sympozia pracovali na téma „Pfiíroda a ãlo-
vûk“. Pfii vernisáÏi v sobotu 11. 9. 2004 jsme si
mohli prohlédnout dvanáct prací, pfiiãemÏ
jedna z nich, - „Chrám andûla“ od Jana
Eduarda ·panihela stál jiÏ na svém místû,
pfied budovou mûstské radnice. Mezi dal‰í
umûlce patfiil Bosambo a jeho „Du‰e
stromu“, která nás upozorÀuje, Ïe: „Stromy
vidí, stromy cítí, ale kfiiãet nemohou.“ Domi-
nika Michalidisová pro pfiíjemné posezení vy-
tvofiila  „Stádo kaprÛ“ , Iveta Sádecká dílo
s názvem „Melia – matka jasan, ta která po-
rodila toho, kdo pfiinesl oheÀ“,  Michal S˘kora
sochu, která nám ukazuje zrod Ïivota „Ko-
meta je klíã“, zahraniãní úãastník Ben Traichel

dílo s názvem „Man(n) Begegnet Natur“,
tedy Setkání s pfiírodou (nebo Setkání s mu-
Ïem), Milo‰ ·imek pro Krásnou Lípu vysochal
„Patronku“. Pro matefiské ‰koly Pavlína Souku-
pová vymyslela „·tístka“ a pro základní ‰kolu
Václav Svoboda „Sovu“. Dvû práce „Pasá-
ãek“ a „Oveãka“ od Filipa Holana a Denisy
Kocvarové budou umístûny v Betlému Libe-
recka a kaÏd˘ rok si je mÛÏeme prohlédnout
s dal‰ími postavami na libereckém námûstí.
Díla budou postupnû rozmístûna po Krásné
Lípû a mûstsk˘ch parcích.

Na vernisáÏi nám k pfiíjemné pohodû zahráli
Dalibofii v âechách a divadlo Kejklífi. Pro dûti
ze základní ‰koly a ‰koly ze Îitavy jsme pfiipra-
vili dílnu, kterou vedl Pavel Wagner, v níÏ si
dûti vyrobily ze dfieva loutku. Tato loutka se
pouÏívá pfii pohybové  v˘chovû.

Dal‰í práce umûlcÛ byly vystaveny v Gale-
rii âeského ·v˘carska.

Dûkujeme v‰em sponzorÛm a partnerÛm
za podporu, bez které by nebylo moÏné ta-
kovouto akci uspofiádat. Hana Volfová

Souãástí projektu Centrum Národního
parku âeské ·v˘carsko I. je pfiípadnû i ex-
pozice ukázek zdrojÛ, v˘roby a vyuÏití ener-
gie s názvem Síla energie. Starosta mûsta

Zbynûk Linhart a ãlen správní rady o. p. s.
âeské ·v˘carsko Matûj ·tûtka v této souvis-
losti napsali dopis generálnímu fiediteli nej-
vût‰í ãeské firmy âEZ, a.s. JUDr. Martinu Ro-
manovi. Nabídka se t˘kala zapojení této
spoleãnosti do expozice. Podle mnoÏství zís-
kan˘ch partnerÛ a zaji‰tûní finanãních pro-
stfiedkÛ se zaãne s pfiípravou a upfiesní se
rozsah celého projektu. PfiedbûÏnû s vyuÏi-

tím pro tento úãel se poãítá s nûkdej‰ím do-
mem chovatelÛ. Jak v‰e dopadne, se snad
dozvíte nûkdy pfií‰tû. 

Souãástí úvah, co dál v regionu a pfiem˘‰-
lení o projektu Centrum â· a Síla energie,
byla i náv‰tûva b˘valého dlouholetého ge-
nerálního fieditele âEZ ing. Petra Karase.
V Krásné Lípû se mu líbilo, a proto doufejme,
Ïe to nebyla náv‰tûva poslední. (zl)

Normální je
„odpady tfiídit“
- co je důvodem relativně vysoké výtěž-
nosti a velmi dobré kvality vytříděných

komodit v Krásné Lípě?
Mûsto Krásná Lípa se spolu s nûkolika dal-

‰ími obcemi ze ·luknovského v˘bûÏku tû‰í
v oblasti tfiídûní odpadÛ pomûrnû slu‰n˘m
v˘sledkÛm. Co se tím rozumí? MnoÏství více
jak 20 kilogramÛ vytfiídûného odpadu na
obãana a rok je údaj ve „vnitrozemí“ neob-
vykl˘, pfiiãemÏ v této sumû nejsou zahrnuty
v˘kupy kovového odpadu, eventuálnû pa-
píru ve sbûrn˘ch surovinách. PakliÏe by-
chom do evidence zahrnuli i tuto, z domác-
ností pocházející formu sbûru odpadu,
sledovaná v˘tûÏnost by je‰tû vzrostla. 

Hovofiíme-li o kvalitû obsahu odpadov˘ch
pytlÛ a barevn˘ch kontejnerÛ, zajímá nás
jaké mnoÏství z odvezeného odpadu je sku-
teãnû zpracováno, jin˘mi slovy jaké pro-
cento po dotfiídûní zbude a tudíÏ kolik nere-
cyklovatelného odpadu musí b˘t
likvidováno jin˘m zpÛsobem. Konkrétnû
v na‰em pfiípadû, a to je zákonem stano-
ven˘ zpÛsob, je odpad pfiedáván k termic-
kému vyuÏití. U kaÏdé komodity je míra ne-

zpracovatelného podílu rÛzná, 0% platí
napfi. u drobn˘ch kovÛ, polystyrenu a skla,
malé procento nezpracovatelnosti vykazují
plasty, smûsn˘ papír a nápojové kartony.
Nejvût‰í problém vzniká u textilu. V prÛmûru
se mnoÏství nezpracovatelného materiálu
pohybuje od 2 do 5 %. UváÏíme-li, Ïe provo-
zovnou ve Varnsdorfu, potaÏmo rukama
pracovníkÛ tfiídící linky, projde roãnû více
jak 1 000 tun odpadového materiálu, tvofie-
ného pfieváÏnû lehk˘mi obalovinami, musí
jeden aÏ dva kamiony roãnû putovat do li-
berecké spalovny Termizo. Není to Ïádná
velká tragédie, nicménû, kdyÏ vûnujete po-
zornost informacím o separaci odpadÛ,
mÛÏe b˘t v˘tûÏnost a ãistota – kvalita vytfií-
dûného odpadu je‰tû pfiíznivûj‰í. 

Pro ilustraci lze uvést, Ïe obce vyuÏívající
pouze kontejnerov˘ zpÛsob tfiídûní odpadÛ,
kde chybí podpora a osvûta uvedené pro-
blematiky, vykazují z dÛvodu kontaminace
nepatfiiãn˘mi sloÏkami odpadu desítky pro-

cent nezpracovatelného odpadu. V˘jim-
kou nejsou aÏ 50% podíly takového odpadu
(zdroj: auditor spol. EKO-KOM).

Co je tedy dÛvodem relativnû vysoké v˘-
tûÏnosti a velmi dobré kvality vytfiídûn˘ch
komodit v Krásné Lípû? Za prvé zavedení
adresného zpÛsobu tfiídûní odpadÛ formou
adresn˘ch pytlÛ. Jistû vzpomenete na jejich
popisování konkrétními ãísly popisn˘mi, roz-
dávání pytlÛ zdarma a stanovení jakési opti-
malizované objízdné trasy pro jejich svoz.
Pfied lety naprosto neobvykl˘ zpÛsob sepa-
race odpadÛ se v souãasné dobû stává do-
plÀkem, nebo dokonce náhradou za systém
kontejnerov˘. Pro obce se zástavbou rodin-
n˘ch domÛ se tato forma sbûru jeví jako
velmi vhodná. Za druhé soubûÏnû a cílenû
vedená osvûta k problematice nakládání
s odpady a orientace na ‰kolní mládeÏ ne-
pochybnû stále pfiiná‰í své ovoce.

Milan Hulán, 
Pro EKO VARNSDORF, s. r. o.

Mûsto plné
kvûtin

V leto‰ním roce vyhlásilo mûsto Krásná Lípa
soutûÏ „Mûsto plné kvûtin“ s ponûkud upra-
ven˘mi pravidly. Do loÀského roku se mohli
majitelé ozdoben˘ch balkonÛ nebo oken
pfiihlásit do soutûÏe sami, letos pfiihla‰ovali
své spoluobãany sami obyvatelé a náv‰tûv-
níci mûsta Krásná Lípa. Anketní lístky byly
k dispozici na mûstském úfiadû, v informaã-
ním stfiedisku a opakovanû vy‰ly ve Vik˘fii.

Tûchto moÏností vyuÏilo pûtadvacet ob-
ãanÛ a náv‰tûvníkÛ mûsta. Do soutûÏe pfii-
hlásili celkem tfiináct soutûÏících, pfiiãemÏ je-
den soutûÏící byl pfiihlá‰en jedenácti lidmi.
Po doruãení anketního lístku byly pofiízeny fo-
tografie v‰ech pfiihlá‰en˘ch zahrádek, bal-
kónÛ a oken a v souãasné dobû jsou tyto fo-
tografie k vidûní na nástûnce Mûstského
úfiadu v Krásné Lípû vedle kanceláfie ã. 5.

Na pfií‰tí schÛzi komise cestovního ruchu se
rozhodne o vítûzích a ani ti, ktefií odevzdali
anketní lístky, nepfiijdou zkrátka. Vylosovaní
obãané budou odmûnûni drobn˘mi dárky. 

(zm)

Dal‰í svoz separovaného odpadu 
probûhne v pondûlí 4. 10. 2004 ve Vlãí
Hofie a v Zahradách a ve ãtvrtek 
7. 10. 2004 v Krásné Lípû.

Projekt 
„Síla energie“ 



Usnesení RM ã. 42 – 09
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã.
595, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy dle pfiedloÏeného ná-
vrhu za úãelem zfiízení zahrady Pavlu Gálovi, by-
tem Krásná Lípa, Dlouh˘ DÛl 57 za cenu 15,-
Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru
30,- Kã/m2. Geometgrick˘ plán bude vypracován
za úãasti pracovníkÛ odboru
v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spo-
jené. Prodej je podmínûn prodejem druhé ãásti
p.p.ã. 595, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy. 

Usnesení RM ã. 42 – 10
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 721 o v˘-
mûfie 506 m2, p.p.ã. 719 o v˘mûfie 767 m2 a p.p.ã.
717 o v˘mûfie 667 m2, v‰e k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
za úãelem zfiízení zahrady Luìku a TaÈánû KÛso-
v˘m, bytem Praha 8, Hnûzdenská 583 za cenu 70,-
Kã/m2. Vytyãení pozemkÛ bude provedeno pfied
projednáním v ZM. Kupující uhradí ve‰keré ná-
klady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 11
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 1600/3
o v˘mûfie 131 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfií-
zení zahrady Ing. Jaroslavu Beránkovi, bytem Ústí
nad Labem, AneÏky âeské 31 za cenu 20,- Kã/m2.
Vytyãení pozemku bude provedeno pfied projed-
náním v ZM. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 13
RM doporuãuje schválit prodej ãásti p.p.ã. 665, k.ú.
Kyjov u Krásné Lípy dle pfiedloÏeného návrhu za
úãelem zfiízení zahrady Jaroslavu a Evû Fialov˘m,
bytem Krásná Lípa, Kyjov 11 za cenu 30,- Kã/m2.
Geometrick˘ plán bude vypracován pfied projed-
náním v ZM za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stav-
by a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupu-
jící uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 14
RM na základû Ïádosti kupujících a stanoviska
KVÎP doporuãuje ZM realizovat prodej pozemkÛ
dle usnesení ZM ã. 17-12/2000 ze dne 7. 12. 2000
o prodeji p.p.ã. 176/1 a p.p.ã. 177, k.ú. Kyjov
u Krásné Lípy RNDr. Lubomíru a RNDr. Jarmile Paro-
hov˘m, bytem Dûãín, Sládkova 1071/26, s vypu‰tû-
ním podmínky dle § 2 odst. 8 Postupu ve vûci pro-
deje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví Mûsta
Krásná Lípa, z dÛvodu pfiímého fie‰ení vlekl˘ch
sporÛ mezi budoucími vlastníky a jejich sousedy.

Usnesení RM ã. 42 – 15
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã.
177 a ãásti p.p.ã. 176/1, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
Jifiímu Bene‰ovi, bytem Praha 6, âs. armády 11
z dÛvodu prodeje jinému zájemci. 

Usnesení RM ã. 42 – 16
RM projednala nesouhlas BoÏeny Bezchlebové,
bytem Krásná Lípa, Nerudova 21 proti usnesení
ZM ã. 11-07/2004 ze dne 17.6.2004 ve vûci pro-
deje p.p.ã. 654/6 a p.p.ã. 652/12, v‰e k.ú. Krásná
Lípa a doporuãuje ZM trvat na svém pÛvodním
usnesení.

Usnesení RM ã. 42 – 17
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p.p.ã.
503/2 o v˘mûfie cca 150 m2, k.ú. Krásn˘ Buk To-
má‰i Kotlabovi, bytem Kolín, Roháãova 260 z dÛ-
vodu nevhodného rozdûlení pozemku.

Usnesení RM ã. 42 – 18
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p.p.ã.
817, k.ú. Vlãí Hora Hanû Thiele, bytem Varnsdorf,
Kollárova 319 z dÛvodu zachování pozemku pro
potfieby mûsta.
Usnesení RM ã. 42 – 19
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã. 374/1
o v˘mûfie 391 m2, k.ú. Krásná Lípa Olze Minafií-
kové, bytem Rumburk, Palackého 206/2 do doby
ukonãení digitalizace pozemkÛ.

Usnesení RM ã. 42 – 20
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã.
2168/1 o v˘mûfie 1080 m2 a p.p.ã. 2168/2 o v˘-
mûfie 1160 m2, k.ú. Krásná Lípa Vûfie Strankové, by-
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tem Böblingen, Rossbergstr. 30 a Blance Belgard-
tové, bytem Böblingen, Weltenbergstr. 27 z dÛ-
vodu zachování pozemkÛ pro potfieby mûsta.

Usnesení RM ã. 42 – 21
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 1287/9
o v˘mûfie 850 m2 a p.p.ã. 1287/8 o v˘mûfie
575 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem v˘stavby ro-
dinného domu Monice Dolej‰í, bytem Krásná
Lípa, Komenského 1068/14 za cenu 20,- Kã/m2 do
základní v˘mûry a nad základní v˘mûru 30,-
Kã/m2. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 8
Postupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve
vlastnictví mûsta Krásná Lípa. Kupující uhradí ve‰-
keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 22
RM doporuãuje ZM zru‰it usnesení ZM ã. 09-31/2004
ze dne 19.2.2004 o prodeji p.p.ã. 865/3, k.ú. Krásná
Lípa AlÏbûtû a Karlu âechov˘m, bytem Krásná
Lípa, Varnsdorfská 85 a usnesení ZM ã. 10-18/2004
ze dne 22.4.2004 o povolení splátkového kalen-
dáfie na úhradu kupní ceny z dÛvodu nesouhlasu
ÏadatelÛ s podmínkami prodeje.

2. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 42 – 23
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 21/4 o v˘mûfie 30 m2,
p.p.ã. 11/2 o v˘mûfie 76 m2, p.p.ã. 2797/2 o v˘mûfie
23 m2 a p.p.ã. 2798/4 o v˘mûfie 22 m2, v‰e k.ú.
Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Pavlu Roko-
sovi, bytem Krásná Lípa, Vyhlídky 339/15.

Usnesení RM ã. 42 – 24
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 723 o v˘mûfie
682 m2, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãelem sekání
trávy Václavu Hiekemu, bytem Krásná Lípa, Ne-
mocniãní 1062/26.

Usnesení RM ã. 42 – 25
RM ru‰í usnesení RM ã. 39-08 2004 ze dne
15.7.2004 o pronájmu p.p.ã. 144/1, 157/1, 261/3,
261/4, 145, v‰e k.ú. Kyjov Václavu Pe‰Èákovi, by-
tem Rumburk, Lesní 12 a Gabriele Sedláãkové,
bytem Rumburk, Královská 2.

Usnesení RM ã. 42 – 26
RM schvaluje bezúplatn˘ pronájem p.p.ã. 144/1
o v˘mûfie 3889 m2, p.p.ã. 157/1 o v˘mûfie 636 m2,
p.p.ã. 261/3 o v˘mûfie 1802 m2, p.p.ã. 261/4 o v˘-
mûfie 1959 m2, v‰e k.ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãe-
lem pastvy koní Václavu Pe‰Èákovi, bytem Rum-
burk, Lesní 12 a Gabriele Sedláãkové, bytem
Rumburk, Královská 2 za tûchto podmínek:
1. pronájem p.p.ã. 145 o v˘mûfie 491 m2, k.ú. 

Kyjov u Krásné Lípy
2. pronájem na dobu 5 let
3. trvalé zachování prÛjezdu pfies p.p.ã. 261/3, 

p.p.ã. 261/4 a p.p.ã. 144/1, v‰e k.ú. Kyjov 
u Krásné Lípy

4. po dobu pronájmu umoÏní Ïadatel uÏívání 
studny na p.p.ã. 172, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy 
pro vefiejnost a zajistí její provozuschopnost se 
v‰emi náleÏitostmi.

3. Studna na SnûÏné
Usnesení RM ã. 42 – 27
RM na základû vyjádfiení MûÚ Rumburk, odbor ÎP
doporuãuje ZM zru‰it usnesení ZM ã. 10-14/2004 ze
dne 22. 4. 2004 o prodeji p.p.ã. 1347/2 a p.p.ã.
1361, v‰e k.ú. Vlãí Hora. 

4. Byt
Usnesení RM ã. 42 – 28
RM schvaluje pfievod nájmu bytu ã. 1, Bezruãova
359/15, Krásná Lípa z Rudolfa Hrbka na Jifiinu Doh-
nalovou bytem Bezruãova 359/15, Krásná Lípa.

5. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 42 – 29
RM na základû Ïádosti Romana Kováfie, neschva-
luje prodlouÏení termínu pfiedloÏení projektové do-
kumentace na rekonstrukci nebytov˘ch prostor
v objektu Kfiinické nám. 6/11, Krásná Lípa 
do 30. 9. 2004.

Usnesení RM ã. 42 – 30
RM projednala Ïádost Norberta Moravy o zru‰ení
v˘povûdi nebytov˘ch prostor v objektu Kfiinické

I.HLAVNÍ PROGRAM
1. Zprávy pro 12. zasedání ZM
Usnesení RM ã. 42 – 01
RM bere na vûdomí jednotlivé zprávy pro jednání
12. zasedání ZM:
a) Zpráva o hospodafiení mûsta za první

pololetí 2004
b) Zpráva o ãinnosti Základní ‰koly, 

pfiíspûvkové organizace
c) Zpráva o ãinnosti âeské ·v˘carsko o. p. s. 
d) Zpráva o plnûní úkolÛ 11.ZZM

2. Základní ‰kola, pfiíspûvková organizace
Usnesení RM ã. 42 – 02
RM se seznámila s pfiípravou nového ‰kolního
roku a provedla následnou prohlídku novû upra-
ven˘ch prostor Základní ‰koly. RM vyslovuje po-
dûkování a uznání fieditelce Z· Krásná Lípa a pe-
dagogickému sboru za pfiípravu ‰kolsk˘ch zafiízení
na nov˘ ‰kolní rok. 

3. OZV ã. 7/2004 –  PoÏární fiád mûsta Krásná Lípa 
Usnesení RM ã. 42 – 03
RM doporuãuje ZM schválit  Obecnû závaznou
vyhlá‰ku  ã.7/2004 – PoÏární fiád mûsta Krásná
Lípa ve znûní dle pfiedloÏeného návrhu. 

4. OZV ã. 8/2004 –  Stanovení podmínek k zabez-
peãení poÏární ochrany pfii akcích, kter˘ch se
zúãastÀuje vût‰í poãet osob 
Usnesení RM ã. 42 – 04
RM doporuãuje ZM schválit  „Obecnû závaznou
vyhlá‰ku  ã.8/2004 – Stanovení podmínek  k za-
bezpeãení poÏární ochrany pfii akcích, kter˘ch se
zúãastÀuje vût‰í poãet osob“,ve znûní dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

5. Vodohospodáfiské pomûry ·luknovska
Usnesení RM ã. 42 – 05
RM bere na vûdomí schválení Projektu Zlep‰ení
vodohospodáfisk˘ch pomûrÛ ve ·luknovském v˘-
bûÏku národní pracovní skupinou pro Evropsk˘
fond soudrÏnosti (v investiãním objemu jedné mili-
ardy Kã) a zvolení starosty mûsta místopfiedsedou
SdruÏení.
RM ukládá starostovi mûsta urychlit pfiípravu pro-
jekãních prací na doplnûní kanalizaãní soustavy
ve mûstû a jednat se Severoãeskou vodárenskou
spoleãností, a.s., Teplice o krytí ãásti vlastního fi-
nanãního podílu na realizaci stavby.

II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 42 – 06
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 59/1
o v˘mûfie 238 m2 a p.p.ã. 61 o v˘mûfie 37 m2, v‰e
k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady
Jifiímu a Alenû Paterov˘m, bytem Krásná Lípa, Ky-
jovská 329/69 za cenu 20,- Kã/m2. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 07
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã. 690,
k.ú. Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu za úãe-
lem zfiízení zahrady Ing. Richardu a Ing. Kvûtu‰i Nyk-
lov˘m, bytem Praha 2, Karlovo nám. 30 za cenu
25,- Kã/m2. Geometrick˘ plán bude vypracován za
úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a schvá-
len odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré
náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 08
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã. 595,
k.ú. Kyjov u Krásné Lípy dle pfiedloÏeného návrhu
za úãelem zfiízení zahrady Ing. Vladislavu Holému,
bytem PlzeÀ, U âeského dvora 21 za cenu 15,-
Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru
50,- Kã/m2. Geometrick˘ plán bude vypracován za
úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a schvá-
len odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré
náklady s prodejem spojené.

USNESENÍ
ze 42. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa kananáho dne 

2. záfií 2004
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námûstí 248/1, Krásná Lípa a rozhodla termín v˘-
povûdi prodlouÏit s koneãnou platností do 30. 9.
2004 s tím, Ïe uhradí nájemné za mûsíc záfií 2004
do 10. 9. 2004. 

6. Dodatek ã. 3 k mandátní smlouvû
Usnesení RM ã. 42 – 31
RM schvaluje dodatek ã.3 k Mandátní smlouvû
uzavfiené s âeskou po‰tou, s.p. na zpracování da-
tov˘ch souborÛ SIPO.

Usnesení RM ã. 42 – 32
RM schvaluje dodatek ã. 3 k Mandátní smlouvû ã.
92/2003 organizace ã. 400377 uzavfiené mezi Mûs-
tem Krásná Lípa a âeskou po‰tou, s. p., Ol‰anská
38/9, Praha 3.

III. RÒZNÉ
1. Vefiejná v˘zva na obsazení pracovního místa
Usnesení RM ã. 42 – 33
RM schvaluje vyhlá‰ení vefiejné v˘zvy na pracovní
pozice – úfiedník finanãního odboru a úfiedník od-
boru vnitfiní správy, dle pfiedloÏeného
návrhu a ukládá Janu Koláfiovi, tajemníkovi MûÚ
její realizaci.

2. Dodatek ã. 3 k pojistné smlouvû 
ã. 560 901487 9
Usnesení RM ã. 42 – 34
RM schvaluje dodatek ã.3 k pojistné smlouvû
ã.560 901487 9 na poji‰tûní majetku mûsta Krásná
Lípa se spoleãností KOOPERATIVA poji‰Èovna, a.s.

3. Situace kolem lékárny
Usnesení RM ã. 42 – 35
RM bere na vûdomí informace ve vûci provozo-
vání a prodeje  budovy Kfiinické námûstí 13/12 (lé-
kárna).

4. Areál b˘valého Bonexu
Usnesení RM ã. 42 – 36
RM bere na vûdomí zápis z jednání ve vûci nepl-
nûní dlouhodob˘ch zákonn˘ch poÏadavkÛ âIÎP
âR ve vûci provozování v˘topny, vypou‰tûní od-
padních vod a odpadového hospodáfiství v are-
álu b˘valého Bonexu (V˘topna barevna) a zprávu
o prÛbûhu opakovaného prodeje pfiedmûtného
majetku Správcem konkurzní podstaty.

5. Platební v˘mûry
Usnesení RM ã. 42 – 37
RM bere na vûdomí Platební v˘mûry ã.77 a 78 /
2004 Finanãního úfiadu Dûãín a stanovisko mûsta
k tûmto pochybn˘m poÏadavkÛm a ukládá staro-
stovi mûsta, aby ve spolupráci s vedoucí ekono-
mického odboru D. Mrázovou a daÀov˘m porad-
cem mûsta podal odvolání, Ïádost
o poseãkání a Ïádost o prominutí.

6. PoÏadavek plnûní starého závazku
Usnesení RM ã. 42 – 38
RM bere na vûdomí dopis firmy Charlton, a.s.,
Praha s poÏadavkem na zaplacení domnûlého zá-
vazku mûsta za ruãení na úvûr firmû ATS, s.r.o.
Praha (kabelová televize) z roku 1994 a ukládá
starostovi mûsta odeslat nesouhlasnou odpovûì.

7.  Dodatek
Usnesení RM ã. 42 – 39
RM schvaluje dodatek ke smlouvû s Regionální
rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. na
zpracování dokumentace – pfiíloh dle upfiesnû-
n˘ch poÏadavkÛ programu SROP – EU.

8. Byty
Usnesení RM ã. 42 – 40
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt ã. 22,
Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa I. kategorie o ve-
likosti 1+1 (cca 30m2). Kauce ve v˘‰i 5.000,-Kã.
Ve‰keré opravy a úpravy si nájemník provede na
vlastní náklady.

Usnesení RM ã. 42 – 41
RM schvaluje vrácení kauce Michalu Holubovi za
byt ã. 35, Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa ve v˘‰i
5.000,-Kã.

Usnesení RM ã. 42 – 42
RM schvaluje pronájem bytu ã. 35, Nemocniãní

1137/6, Krásná Lípa Tomá‰i Jaklovi bytem Nemoc-
niãní 1137/6, Krásná Lípa. Kauce se pfievede na
novû pfiidûlen˘ byt. Ve‰keré opravy a úpravy si ná-
jemník provede na vlastní náklady.

9. Dodatek ã. 1  ke smlouvû
Usnesení RM ã. 42 – 43
RM schvaluje uzavfiít dodatek ã. 1 ke smlouvû uza-
vfiené s SãVK, a. s., Teplice. Dodatkem se mûní
v˘‰e mûsíãních zálohov˘ch plateb za dodávku
pitné vody a odvod odpadních vod na celkovou
ãástku 84.200,- Kã. 

10. Smlouva na dodávku pitné vody
Usnesení RM ã. 42 – 44
RM schvaluje uzavfiít smlouvu s SãVK, a. s., Teplice
na dodávku pitné vody do objektu PraÏská 615/27
(tûlocviãna), Krásná Lípa. 

11. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 42 – 45
RM udûluje souhlas k pfiihlá‰ení k trvalému pobytu
pro Vojtûcha GaÏiho, jeho druÏku Renatu Hlavá-
ãovou a dceru Klaudii  GaÏiovou  na adresu
Krásná Lípa, PraÏská  271/20.

12. Sociální v˘pomoc
Usnesení RM ã. 42 – 46
RM schvaluje poskytnutí finanãní ãástky celkem
500,- Kã/den pro tfii nezaopatfiené dûti Albína,
Martin a Patrik GaÏiovi na nákup v˘Ïivy a základ-
ních potfieb, do doby v˘platy dávek sociální pod-
pory a sociální péãe maximálnû na dobu deseti
dnÛ.  RM schvaluje poskytnutí sluÏeb TS mûsta spo-
jen˘ch s pohfibem zdarma. 

13. Ukonãení nájemní smlouvy
Usnesení RM ã. 42 – 47
RM schvaluje v˘povûì smlouvy o nájmu pozemku
ã. 97/23/70/015 na pronájem p.p.ã. 1287/9, k.ú.
Krásná Lípa s Karlem Bartlem, bytem Krásná Lípa,
Nemocniãní 1091, dle ãl. V odst. 4, ke dni 30. 11.
2004.

14. Kácení stromu
Usnesení RM ã. 42 – 48
RM schvaluje technickou v˘pomoc vlastníku
p.p.ã. 255, k.ú. Krásná Lípa pfii kácení dubu na
tomto pozemku.

15. Odstranûní nepovolené stavby
Usnesení RM ã. 42 – 49
RM bere na vûdomí provedení prací na odstra-
nûní nepovolené stavby otáãecí plochy a komu-
nikace v obci SnûÏná, které bylo Mûstu Krásná
Lípa nafiízeno rozhodnutím Krajského úfiadu Ústec-
kého kraje, které bylo vydáno dne 4. 5. 2004 pod
ã.j.: 3220/DS/04/46709.

6. Odvolání ãlena komise
Usnesení RM ã. 42 – 50
RM odvolává na vlastní Ïádost z komise
v˘stavby a Ïivotního prostfiedí Václava Srpa, by-
tem Trnovanská 1270, Teplice.

17. Likvidaãní komise mûsta Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 42 – 51
RM odvolává paní Jarmilu Rosovou z likvidaãní ko-
mise a jmenuje nové ãleny likvidaãní komise pana
Karla Homolku vedoucího SMM a pana Pavla Bar-
tonû vedoucího TS s okamÏitou platností.

18. Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 42 – 52
RM odvolává Janu KoÏnarovou z inventarizaãní
komise k provedení inventarizace majetku mûsta
pro rok 2004 na Správû majetku mûsta Krásná
Lípa a jmenuje nového pfiedsedu Miloslavu Matu‰-
kovou s okamÏitou platností.

19. Osadní v˘bor
Usnesení RM ã. 42 – 53
RM doporuãuje ZM schválit zfiízení tfiíãlenného
osadního v˘boru pro ãásti obce Vlãí Hora a Za-
hrady dle pfiedloÏeného návrhu.

20. Dar na sympozium
Usnesení RM ã. 42 – 54
RM schvaluje uzavfiení darovací smlouvy s Nadací

Duhová energie, Seifertova 55, 130 00 Praha 3 na
projekt „Dfievosochafiské sympozium TILIA 2004“.

21. Pronájem fotbalového hfii‰tû
Usnesení RM ã. 42 – 55
RM schvaluje bezplatn˘ dvouhodinov˘ pronájem
fotbalového hfii‰tû k pfiátelskému utkání mezi Krás-
nou Lípou stará garda a exparty z Velké Británie
dne 9. 10. 2004 od 13.00 hodin.

22. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 42 – 54
RM schvaluje plán akcí kulturního domu na mûsíc
záfií 2004. 

IV. INFORMACE
RM dále projednala tuto informaci:
- pfiírodní dûdictví UNESCO
- zápis z mimofiádné schÛze v˘boru obãan-

ského sdruÏení Lipka
- ãlánek z Dûãínského deníku – pfiístup do kos-

tela na SnûÏnou
- hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Ústeckého Kraje – 

zápis o kontrole dodrÏování povinností 
- zemûpisn˘ a cestopisn˘ mûsíãník – Zemû 

Svûta (âeské ·v˘carsko, Labské pískovce)    
- kopie ãlánku – znaãka UNESCO se vyvaÏuje 

zlatem
- pfiehled popelnic v Krásné Lípû k 31. 08. 2004
- kontrola plnûní uzavfien˘ch smluv k b˘val˘m 

vojensk˘m  objektÛm ve Vlãí Hofie
- privatizace panelov˘ch domÛ
- náv‰tûvnost a internet v Mûstské knihovû

RM dále projednala zápisy z tûchto komisí:
- cestovního ruchu ze dne 31. 5. 2004
- finanãního v˘boru ze dne 1. 9. 2004
- kulturní komise ze dne 31. 8. 2004

České Švýcarsko, o.p.s. (www.ceskesvycarsko.cz)
hledá kolegu/kolegyni na pozici manažera oddělení in-
formačních středisek Národního parku České
Švýcarsko a šetrné turistiky. Očekáváme: VŠ vzdělání,
manažerské dovednosti, znalost obchodní problematiky,
samostatnost, flexibilitu, řidičský průkaz sk. B, MS Of-
fice. Nabízíme: dynamickou pracovní náplň, motivující
ohodnocení, přívětivý  kolektiv a možnost získání služeb-
ního bytu. Strukturovaný životopis a motivační dopis za-
sílejte do 10. 10. 2004 na e-mail: haluskova@ceskes-
vycarsko.cz, bližší informace na tel 412 354 840.

České Švýcarsko, o.p.s. přijme odborného PR asi-
stenta pro zajišťování propagace společnosti a její čin-
nost – správa dynamických webových stránek, práce
s médii a realizace výstav. Požadujeme: SŠ, VŠ vzdě-
lání, sociální dovednost, samostatnost a kreativitu. Nabí-
zíme: práci v mladém kolektivu a odpovídající ohodno-
cení. Strukturovaný životopis s případnými ukázkami své
dosavadní činnosti zašlete do 15. 9. 2004. Kontakt:
stefackova@ceskesvycarsko.cz, tel. 412 354 838,
www.ceskesvycarsko.cz.

Inzerce
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Zkrátka
• Zastupitelstvo mûsta schválilo na svém záfiijo-
vém zasedání zfiízení tfiíãlenného osadního v˘-
boru pro Vlãí Horu a Zahrady.  Ke jmenování
ãlenÛ osadního v˘boru dojde na základû vo-
leb, které probûhnou v listopadu 2004.  Pokud
se tûchto voleb zúãastní více jak 50 % voliãÛ
z Vlãí Hory a Zahrad a tím dá najevo, Ïe zfiízení
osadního v˘boru podporuje, bude to pro zastu-
pitele jasn˘ signál o potfiebnosti tohoto v˘boru.
Na základû v˘sledkÛ voleb pak na svém dal‰ím
jednání zastupitelé jmenují ãleny a pfiedsedu
osadního v˘boru a v˘bor se od nového roku
bude moci pustit do práce.
• Tfii nájemníci z oranÏového paneláku v Ne-
mocniãní ulici  se dostali na seznam dluÏníkÛ.
DluÏí mûstu jiÏ déle neÏ tfii mûsíce buì ná-
jemné, nebo splátky za odkoupení bytu. Podle
smlouvy, kterou s mûstem uzavfieli, je nyní
ãeká v˘povûì z bytu.
• Základní ‰kola hledala uãitele, podmínkou
bylo zajistit bydlení pro rodinu. Správa Národ-
ního parku hledala zamûstnance, vysoko‰ko-
láka, odborníka, rád by se v Krásné Lípû usadil,
moÏná si ãasem pofiídil dÛm a Ïil tu s rodinou.
Z dûtského domova v osmnácti letech odchází
dítko, které má v Krásné Lípû v‰echny pfiátele,
pokud chce zÛstat, musí si najít bydlení a práci.
Pokud se odstûhuje jinam, teta, která vÏdycky
pomohla nebo poradila, uÏ bude hodnû da-
leko. Mûsto Krásná Lípa se rozhodlo tûmto or-
ganizacím pomoci a vyãlenilo z bytového
fondu ãtyfii byty. Organizace tak mohou nabíd-
nout na pfiechodnou dobu sv˘m nov˘m za-
mûstnancÛm a jejich rodinám bydlení.
• V prÛbûhu mûsíce záfií a fiíjna bude obecnû
prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko pro-
stfiednictvím Spoleãnosti pro trvale udrÏiteln˘
rozvoj ·luknovska (TUR) provádût pasportizaci
podstávkov˘ch domÛ. V pfiípadû, Ïe by maji-
telé tûchto nemovitostí mûli nûjaké dotazy ãi
pfiipomínky, mohou se obrátit na Mgr. Filipa
Mágra – koordinátora projektu, tel.: 723 959
516, e-mail: magr@email.cz.
• Na 12. zasedání Zastupitelstva mûsta byl
schválen prodej panelov˘ch domÛ Nemoc-
niãní 26, 28, 32 a 36. O první tfii zmínûné domy
projevilo zájem pouze Stavební bytové druÏ-
stvo obãanÛ PrÛkopník a o dÛm Nemocniãní
1072/36 pouze Oblastní stavební bytové druÏ-
stvo Dûãín. Prodej se uskuteãní za podmínky
vstupu souãasn˘ch nájemníkÛ do druÏstva, a to
za cenu 800,- Kã za 1m2 plochy bytu.

Stfieda 29. 9. 2004 SHREK 2 *X* od 18.00 hod ml. pfiístupno
âESKÁ VERZE Shrek s oslem jsou znovu tady, jako Ïivoucí dÛkaz toho, Ïe se stále umûjí natáãet
pohádky pro dûti libovolného vûku. 95 min, dûti 40 Kã, dospûlí 60 Kã.
Pondûlí 4. 10. 2004 KRÁL ARTU· *X* od 18.00 hod od 12 let

Legenda o králi Artu‰ovi znovu oÏívá. Aneb zborcení jedné legendy ve stylu JERRYHO
BRUCKHEIMERA. 126 min, 60 Kã.
Stfieda 6. 10. 2004  VùâN¯ SVIT NEPOSKVRNùNÉ MYSLI od 18.00 hod od 12 let

JIM CARREY a KATE WINSLETOVÁ v pfiíbûhu o zachraÀování pamûti. Romantická kome-
die. 108 min, 60 Kã.
Pondûlí 11. 10. 2004 H¤Í·N¯ TANEC 2 *X* od 18.00 hod od 12 let
Voln˘ návrat klasického hollywoodského hitu. Zvûdavá Ameriãanka z dobré rodiny, sym-
patick˘ mlad˘ Kubánec a Ïhavá havanská noc. 86 min, 60 Kã.

*X* = na film nelze uplatnit volnou vstupenku 

KINO Krásná Lípa

Fotografie âeského ·v˘carska 
zaujaly v krajském mûstû

Druh˘ záfiijov˘  t˘den upoutaly fotografie
krajiny âeského ·v˘carska autorÛ Václava
Sojky a ZdeÀka Patzelta   náv‰tûvníky ná-
v‰tûvníky vernisáÏe v˘stavy „âeské ·v˘car-
sko ve fotografii“ v Ústí nad Labem. Zají-
mav˘ kulturní záÏitek nabídla vernisáÏ
fotografií v prostorách Muzea mûsta  Ústí
nad Labem, kterou nav‰tívily desítky obdi-
vovatelÛ krajiny âeského ·v˘carska. V˘-
stavní sály prostupovala a dojem z v˘stavy

umocÀovala poetická hudba Jana a Patri-
cie Anzari. V˘stava „âeské ·v˘carsko ve fo-
tografii“, kterou podpofiila i obecnû pro-
spû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko, je
v‰em milovníkÛm pfiírody i fotografie pfií-
stupná v ústeckém muzeu aÏ do 
31. 10. 2004. Srdeãnû zveme k náv‰tûvû.    

Dana ·tefáãková, 
âeské ·v˘carsko, o. p. s.

NATURA 2000 v LuÏick˘ch horách 
V sobotu 9. 10. 2004 se v Kulturním domû

ve Svoru uskuteãní celodenní program pro
pfiátele ochrany pfiírody LuÏick˘ch hor.
Podzimní workshop ochrany pfiírody zahrne
pfiedná‰ku a promítání diapozitivÛ o pfii-
pravované síti chránûn˘ch území evrop-
ského v˘znamu „NATURA 2000 a její po-
doba v LuÏick˘ch horách“. Na programu
bude dále diskuzní fórum s oborníky „V‰e,
co jsem chtûl vûdût o NATU¤E, a zatím se
nedozvûdûl“, promítání filmÛ „Pfiíroda bez
hranic – Zelená ‰ance“ a „Ptaãí perspek-
tivy“ z videokazet vydan˘ch MÎP âR. V˘-
stava vítûzn˘ch prací mezinárodní fotogra-
fické soutûÏe „Jak vidím LuÏické a Îitavské
hory“ a v˘tvarné soutûÏe pro Ïáky základ-

ních ‰kol regionu „Ptáci 2004“, podzimní
terénní exkurze po dal‰ích lokalitách pfii-
pravované soustavy chránûn˘ch území
NATURA 2000 s odborn˘m v˘kladem a je‰tû
nûco navíc.

Jitka Thelenová, 
Správa CHKO LuÏické hory

V˘tvarná soutûÏ se blíÏí k závûru
V˘tvarná a fotografická soutûÏ „Ná‰ Ná-

rodní park âeské ·v˘carsko“, kterou letos ji
po páté vyhla‰uje obecnû prospû‰ná spo-
leãnost âeské ·v˘carsko spoleãnû se Sprá-
vou Národního parku âeské ·v˘-
carsko a âSOP Tilia, se pomalu blíÏí k závûru.
Uzávûrka soutûÏe je 25. 10. 2004. 

A jaká jsou témata pro leto‰ní rok? Foto-
grafÛm je urãeno téma „âeské ·v˘carsko
v promûnách roãních období“. Pfii v˘bûru
tématu pro v˘tvarnou ãást soutûÏe organi-
zátory inspirovaly vítûzné práce z pfiedcho-
zího roãníku, které zobrazovaly pfiedev‰ím
vydfií a bobfií rodiny, to znamená „Îivot
u vody“, a tak tedy zní i název tématu pro le-
to‰ní v˘tvarnou ãást soutûÏe. 

Na vítûze ãekají hodnotné ceny (v˘tvarné
potfieby, filmy, fotografické publikace
apod.), které se budou pfiedávat pfii slav-
nostním vyhlá‰ení v Kulturním domû
v Krásné Lípû v sobotu 27. 11. 2004. Generál-
ními sponzory leto‰ního roãníku soutûÏe jsou
akciové spoleãnosti Appian Group a Canon
– hlavní partnefii Národního parku âeské ·v˘-
carsko. Vítûzné práce budou v prÛbûhu roku
2005 k vidûní v rámci putovní v˘stavy na 
nûkolika místech na Dûãínsku. 

BliÏ‰í informace na tel.: 412 354 048
a 412 354 838, vrtilkova@ceskesvycarsko.cz,
r.nagel@npcs.cz 

Jarmila Vrtílková, âeské ·v˘carsko, o. p. s.,
www.ceskesvycarsko.cz

Nová tradice 
se úspû‰nû 
rozebûhla

V pátek 10. 9. 2004 se uskuteãnila jiÏ druhá
akce, pofiádaná spoleãnû T-klubem a Zá-
kladní ‰kolou v Krásné Lípû – turnaj v miniko-
pané. Na hfii‰tích sportovního areálu bojo-
valo témûfi ‰edesát úãastníkÛ o zajímavé
ceny, dodané spoleãnû základní
‰kolou a T-klubem. NáleÏitou atmosféru vy-
tvofiili skvûlí diváci z fiad rodiãÛ mlad˘ch
NedvûdÛ, Rosick˘ch a Baro‰Û. Velké podû-
kování patfií paní fieditelce základní ‰koly
RNDr. Ivanû Preyové za ochotu a pomoc,
Petru Karmanovi za perfektní spolu-
práci a Mûstskému úfiadu v Krásné Lípû za
prostfiedky k nákupu cen. Závûrem pfiijmûte
pozvání na dal‰í spoleãnou akci
„základky a téãka“. Konat se bude v pátek
1. 10. 2004 v tûlocviãnû a tentokrát pÛjde
o turnaj v pfiehazované. 

Jan Fiala, T-klub
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Organizace z Krásnolipska úspû‰nû 
Ïádaly o dotace 

Desítky tisíc korun poplynou v roce 2004
na Krásnolipsko na programy ekologické
v˘chovy a praktická opatfiení ochrany pfií-
rody. Z „Programu rozvoje ekologické v˘-
chovy, vzdûlávání a osvûty (EVVO) Ústec-
kého kraje“ získala Základní ‰kola v Krásné
Lípû dotaci ve v˘‰i 70 000 korun na projekt
Uãíme se chránit pfiírodu. Dal‰ích 100 000
korun získala od Ústeckého kraje 4. základní
organizace âeského svazu ochráncÛ pfií-
rody Tilia Krásná Lípa na projekt âeské ·v˘-
carsko – uãebnice pod ‰ir˘m nebem.
V rámci programu „Oblast péãe
o pfiírodu a krajinu a ochrana Ïivotního pro-
stfiedí s krajskou pÛsobností“ získala âSOP Ti-
lia 65 000 korun na projekt Památné stromy
na Ústecku a Krásnolipsku. Za pfiidûlené pe-
níze uspofiádá akci pro vefiejnost ke Dni
stromÛ a zmapuje v˘znamné stromy. Na
projekt Obnova studánek a pramenÛ v Ná-
rodním parku âeské ·v˘carsko a ve ·luk-
novském v˘bûÏku stejná organizace obdr-
Ïela 95 000 Kã. Cílem projektu je vytipovat
nûkteré studánky v uveden˘ch lokalitách,
vyãistit je, upravit je, provést základní rozbor
vody, osadit stfií‰kou, doplnit laviãkou k od-
poãinku a vysvûtlující tabulí s názvem pra-
mene. Dal‰ím cílem je zapojit mládeÏ do
praktické ochrany pfiírody a posílit v nich
zdrav˘ patriotismus i vztah k pfiírodû na‰eho
kraje.

O jednom z jmenovan˘ch projektÛ jsme si
povídali s jeho autorem, dvaadvacetilet˘m
Jakubem Judou z âSOP Tilia. K pfiírodû  mûl
blízko od dûtsk˘ch let. Ve Varnsdorfu nav-
‰tûvoval dûtsk˘ oddíl ochráncÛ pfiírody,
v ‰estnácti letech zaãal vést svÛj první dût-
sk˘ oddíl pod Stfiediskem ekologické v˘-

chovy Netop˘r ve Varnsdorfu. Od roku 2003
je zamûstnan˘ u âeského svazu ochráncÛ
pfiírody Tilia Krásná Lípa. Na terénní zá-
kladnû Buk pfiipravuje ekoprogramy, sou-
tûÏe pro dûti, dûtské dny (napfi. Den Zemû,
Den stromÛ a SáÀkyjáda). Souãasnû vede
oddíl mládeÏe star‰ích patnácti let Ekoklub
Ledumka. Jak funguje projekt âeské ·v˘-
carsko - uãebnice pod ‰ir˘m nebem? 

Projekt je zamûfien na ekologickou v˘-
chovu v Ústeckém kraji. Jedná se o ekov˘-
chovné programy na Terénní základnû Buk
âeského svazu ochráncÛ pfiírody v Krásné
Lípû a o ekoprogramy pfiímo v Národním
parku âeské ·v˘carsko. 

Co konkrétního si pod tím máme pfied-
stavit?

V rámci jednotliv˘ch dvouhodinov˘ch
programÛ vyrazí zamûstnanec âSOP se
‰kolní tfiídou do Národního parku âeské ·v˘-
carsko. Dûti budou poznávat pfiírodu Ná-
rodního parku, seznámí se s jednotliv˘mi
druhy zvífiat, ale i s neÏivou pfiírodou. Na TZ
BUK pak budou probíhat programy, které
nebudou tak ãasovû nároãné jako v te-
rénu. Budou to napfi. programy o ohroÏené
pfiírodû nebo o na‰ich pfiedcích.

Je zmínûn˘ program urãen i krásnolipské
vefiejnosti?

Pfiímo vefiejnosti se tyto projekty nedo-
tknou, protoÏe jsou urãeny ‰kolákÛm a stu-
dentÛm. Za peníze z grantu se ale koupí
napfi. hvûzdáfiské dalekohledy, které pak
budou pouÏity pfii pozorování hvûzdné ob-
lohy. Tûch se budou moci zúãastnit i lidé
z Krásné Lípy a okolí. Takov˘ch akcí ale ne-
bude mnoho. Vefiejnost si program mÛÏe
objednat na telefonním ãísle (607 663 958),

napfi. jako vyplnûní volného dne pro dûti
pfiíbuzn˘ch. Je ale tfieba, aby úãastníkÛ
bylo alespoÀ deset. 

Podpofií snahu âSOP Tilia o ekologickou
v˘chovu i jiná organizace?

Vy‰el mi i projekt u Komunitní nadace Ústí
nad Labem, kde jsme získali 14 000 korun.
PouÏijeme je na zkvalitnûní ãinnosti ekok-
lubu Ledumka pfii âSOP Tilia. Lidé, ktefií se
nebudou chtít stát ãleny ekoklubu, se bu-
dou moci zúãastnit akcí ochranáfiského
typu. Peníze budou poÏity na instalaci zá-
bran proti vstupu obojÏivelníkÛ do vozovky,
vyvû‰ování ptaãích budek, nebo instalaci
odpoãívadel pro dravce na velká pole.
Také uspofiádáme v˘stavu o ochranáfiské
ãinnosti âSOP. Nesmím zapomenout na
soutûÏe pro dûti – chystáme se dûtsk˘ den
zamûfien˘ na pfiírodu. O v‰ech tûchto ak-
cích dám samozfiejmû vãas vûdût.

Za rozhovor dûkuje Klára Mr‰tíková

Ztracené kolo mÛÏe udûlat radost
dûtem v dûtském domovû

Krásná Lípa 
se vrátí do 
stfiedovûku

Ztracené klíãe, pfiívûsky a br˘le se nej-
ãastûji objevují na úfiední desce krásnolip-
ského mûstského úfiadu v rubrice
ztráty a nálezy. Nyní tam ale lidé, ktefií
okolo této úfiední desky projdou mohou
vidût informaci o tom, Ïe se hledá majitel
ztraceného jízdního kola. "Dost ãasto také
lidé pfiinesou mobilní telefony,
hodinky a nejrÛznûj‰í prÛkazy, jako ob-
ãanské nebo jiné dokumenty a listiny," vy-
jmenovala Lucie Homolková, která má
zdej‰ím úfiadû evidenci ztrát a nálezÛ na
starosti. ZdÛraznila, Ïe v‰echny nalezené
vûci se musí evidovat a pod oznaãením
ztráty a nálezy se vyvûsí na úfiední desku.
"V pfiípadû, Ïe vûc nelze, jako tfieba jiÏ
zmínûné kolo, vyvûsit, krátce ji popí‰eme
nebo vyvûsíme její fotografii," vysvûtlila.

„V pfiípadû obãansk˘ch prÛkazÛ nebo

listin, z nichÏ je patrné komu patfií, dají
pracovníci úfiadu jejich majiteli písemnû
o jejich nalezení vûdût. V‰echny nale-
zené obãanské prÛkazy ale stejnû za-
‰leme ke skartaci na Mûstsk˘ úfiad do
Rumburku a obãan si musí poÏádat
o nov˘," podotkla Lucie Homolková.

Pfiipomnûla, Ïe kdyÏ se nepodafií maji-
tele nalezené vûci do jednoho roku najít,
nebo se sám nepfiihlásí, ztratí na ni nárok.
"V tom pfiípadû ztratí vlastnické
právo a vûc propadne státu. V takovém
pfiípadû informuje Úfiad pro zastupování
státu ve vûcech majetkov˘ch, kter˘ roz-
hodne, jak se s nalezenou vûcí naloÏí," vy-
svûtlila Lucie Homolková. MÛÏe se tak
stát, Ïe ztracené zachovalé kolo udûlá
radost dûtem v dûtském domovû.

·árka Pe‰ková

Volné sdruÏení ‰ermífiÛ Coram ve spolu-
práci s Mûstem Krásná Lípa pfiipravuje Je-
den den ve stfiedovûku aneb rytífiské klání
v Krásné Lípû. Ve dnech 24. 9.-25. 9. 2004
mûstem projde prÛvod rytífiÛ s louãemi,
odehraje se rytífisk˘ turnaj, veãerní pfied-
stavení Rytífi a smrt, vystoupí ústecká ‰er-
mífiská skupina Askalon, praÏská skupina
Gryf a dûãín‰tí Parchanti. Mezi vystoupe-
ními je pfiipraven bohat˘ program pro
dûti. Vstupné pro dospûlé je 50 Kã, pro
dûti do 15 let 25 Kã, dûti do 6 let mají
v doprovodu dospûlého vstup zdarma. 

(vik)

Díky instalovan˘m zábranám se ochráncÛm
pfiírody na jafie podafiilo zachránit pfies tisí-
covku Ïab na silnici v Doubici


