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Možná jste si všimli, že celý minulý týden
se v našem městečku pohybovala skupina
cizinců, kteří se svými českými partnery po-
bývali dílem v hotelu Beseda, kde ostatně
probíhaly téměř všechny jejich zajímavé ak-
ce, dílem v penzionu Křinice v Dlouhém Do-
le. Možná jste si alespoň v duchu kladli otáz-
ku, co tady vlastně dělají a proč si ke svému
pobytu vybrali právě Krásnou Lípu.

V Krásné Lípě se prostě uskutečnil jeden
z letních kursů českých lidových tanců, kte-
ré pro krajany i cizince v průběhu celého ro-
ku pořádá tradičně pražská Dvorana. Zdá
se být neuvěřitelné, že se může někdo živit
se tím, že do Čech naveze cizince, tady je
v týdenních kursech bude učit tančit české
tance a zpívat české písně – ale je tomu
tak.

V Krásné Lípě se tak sešla docela pestrá
společnost: byli zde Němci, Dánové, Japon-
ci, Američané, Angličané, Nizozemci, Fran-
couzi. U některých však bylo lze těžko určit,
jak je podle tohoto pro nás stále tradičního
dělení zařadit. Těžko tak říci, do jaké škatul-
ky patří naturalizovaný Brit, který pochází
z Čech, ale posledních třicet let žije v Lon-
dýně, nebo dcera českých rodičů, která od
svého narození žila dvě desetiletí v Mexiku
a po léta žije provdána v Berlíně. Sešli se
zde lidé mladí, i lidé jsoucí již na odpočinku.
Komunikovalo se především anglicky.

Samozřejmě ne pouze tancem je živ člo-
věk, a to ani ten, který tomuto druhu zába-
vy a stylu života propadl docela. Ostatně
Krásná Lípa byla zvolena právě proto, že její
okolí je do jisté míry výjimečné, i když zde
stále není vyhovující kapacita ubytování.
Složitě se totiž zajišťuje pobyt takovéto skupi-
ny, která sice naplnila jeden autobus, ale
kde řada účastníků požaduje jednolůžkový
pokoj a přitom je nutné, aby bydleli v jed-
nom místě. Hned na začátku svého pobytu,
v neděli, navštívili naši hosté díky mimořád-
né ochotě turistů rozhlednu na Vlčí hoře
a dolů se vraceli nadšeni z toho, jaký zažili
nádherný pohled na večerní krajinu, ve kte-
ré se mezi zvolna se snášející mlhou stále

jasně rýsovaly blízké i daleké hory. V osm
hodin večer se to asi jen tak člověku nena-
skytne. Dánský kolega mi na otázku, proč se
mu právě tohle tolik líbilo, odpověděl, že je
to pro něj a jeho manželku zážitek, protože
především u nich mají nejvyšší horu vysokou
jen 160 metrů a potom že vidět cosi takové-
ho v letním podvečeru je prostě okouzlující
samo sebou.

V pondělí byli účastníci kursu přijati pa-
nem starostou, který se krátce zmínil o Krás-
né Lípě, o tom, co se tady právě děje a co
se chystá, o národním parku a podobně,
poté s jednotlivci vlídně rozmlouval. Svoji ofi-
ciální řeč pronesl přirozeně česky, rozmluvy
vedl německy a anglicky. Tady je třeba po-
znamenat, že přestože my si obvykle něče-
ho takového, jako je přijetí na radnici, neu-
míme tolik vážit, pro tyto lidi to byl zážitek,
který rozhodně neopominou sdělovat kaž-
dému, komu budou své zážitky od nás sdě-
lovat a budou se tím chlubit.

V týdenním programu se našlo místo i na
další výlet: Hřensko, lodičky, Panská skála,
sklářské muzeum, prodejny skla a lustrů,
sklárna… Při jednom výletu se dostalo i na
návštěvu doubické hospody Na staré poště,
kde country stodola pro ten večer ožila čes-
kými tanci a zpěvy.

Zajišťovat výuku tanců a písní pro cizince
většinou neznalé našeho jazyka je problém,
jehož řešení v našich podmínkách může být
jednodušší, protože Krásná Lípa je sídlem
pěveckých sborů a tanečních souborů.
A tak v taneční části vydatně pomáhala
Dykyta, v pěvecké Lipka a Včeličky. Po kon-
certní části vždy následovala výuková. Že se
tak navázaly osobní kontakty a vznikla
osobní přátelství, je samozřejmé. Naši to po-
jali jako propagaci místa a své práce, pro-
to, aniž by se domluvili, nezávisle na sobě
svorně odmítli nabízený honorář. Ostatně
i pro ně bylo zážitkem účinkovat na akci, ve
které byli lektory takoví špičkoví odborníci,
jako manželé Rejškovi a další.

Závěrečný večer kursu zahájila Česká be-
seda v podání všech, následovalo zopako-

Seděl jsem v bistru, popíjel pivo a pozoroval trolejbusy, jak si to šinou po hlavní třídě. Když
za mnou přišla servírka a zeptala se mě, jestli si nedám další, zdvořile jsem odmítl. Miroslav už
hodinu šlape v parném horku, zatímco já tu lenoším. Zaplatil jsem, rozloučil se s milou servír-
kou a nesedl na kolo značky AUTHOR, které mi zatím věrně sloužilo.

Miroslav měl přede mnou pěkný náskok, a já ho toužil dostihnout. Jenomže jak jsem za
ním pospíchal, vjel jsem na úplně jinou cestu a blížil se k nějakému velkému městu. Minul
jsem vysoké budovy. Nad jednou oznamoval nápis BAŤA ZLÍN. Cílovým městem měly být Lu-
hačovice, a já si to namířil k závodům pana Bati. Vrátil jsem se zpátky a odbočil na nejbližší
křižovatku.

Projížděl jsem malebnými moravskými vesničkami. Vítaly mě upravené fasády domů,
pestrobarevné záhony květin. Odpoledne jsem přijel do Luhačovic. Zastavil jsem u jednoho
hotelu, seskočil z kola a vytlačil ho po travnatém svahu k lavičce. Nalevo stála velká nově
postavená kašna. Z jejího středu se valil mohutný gejzír vody tryskající do všech stran. 

Pod chladivým vodopádem dováděly dvě dívky. Promáčené sukýnky se jim lepily na
stehna. Smály se a nastavovaly obličeje stříkajícím paprskům vody. 

Vpravo, ve stínu budovy městského úřadu, seděly na lavičce dvě starší ženy. Rozhlížel
jsem se po náměstíčku, ale Miroslava jsem nikde neviděl. Zavolal jsem mu. 

Pokračován ve Vikýři č. 216

Jak jsem na kole objel Českou Republiku
- část 9. Vojtěch Kuthan

vání některých tanců a písní. Poté jednotli-
vé národní skupiny bleskově naučily ostatní
vždy jednomu lidovému (a jednoduchému)
tanci a předvedly něco ze svého umění.
Nešlo vždy o tance vlastní země, a tak bylo
docela zajímavé vidět Američany předvá-
dět polský tanec, Dány tanec maďarský
a třeba Dykytu tance židovské. Ovšem da-
leko nejzajímavější, alespoň pro nás, byl zá-
věr, v němž osm Japonců zatančilo přímo
nádherně Moravskou besedu. Tradiční milé
japonské úsměvy zdobily tváře obyvatel da-
lekého Nipponu, kteří se pro tuto příležitost
oblékli do stylizovaných lidových krojů půvo-
dem ze středu Evropy. Není to nic divného,
protože, jak se zdá, Japonci tancem do jisté
míry žijí. V jejich zemi je registrováno asi 20
milionů amatérských tanečníků a jen v Tokiu
jsou čtyři skupiny, které pěstují výhradně
český folklór. 

S ornitologem z Kalifornie jsme cestou
z Kamenického Šenova po návštěvě „var-
han" vedli zajímavý rozhovor, v němž jsme se
dozvěděli, že u nich sice znají sloupový roz-
pad čediče, ale jejich hranoly že jsou pouze
pětiboké. Jiný kraj, jiný mrav, řekli jsme si
a v zápětí jsme se dozvěděli něco pro nás
zajímavějšího: u nich by prý nebylo možné,
aby vznikly takové dětské pěvecké sbory,
jaké viděli u nás (a to vzhledem k prázdni-
nám se sešla jen část dětí – jejich pěvecký
výkon byl ovšem výborný!). Zdá se, že
u nich k sobě mají lidé dál, než u nás, a to
ne pouze prostorově. Na jejich školách fun-
guje to, po čem někteří reformátoři volají
i u nás: v podstatě každé dítě projde odbor-
nými testy a poté je mu (na základní škole!)
stanoven individuální vzdělávací program.
Následkem je pak ale i to, že nevznikají kla-
sické třídy, že se vrstevníci neznají, pouze se
letmo při různých příležitostech setkávají. Vz-
tahy mezi nimi jsou pak logicky zcela jiné.

Ostatně téměř nikdo z hostí nechtěl nej-
dříve věřit tomu, že u nás tak kvetou mimo-
školní aktivity. Když jsme jim vyjmenovali
všechny, které na škole máme, nevěřícně
kroutili hlavami, jaká péče se u nás na škole
i v zájmových organizacích dětem věnuje.
Už jen fakt, že při škole, kde je nějakých 450
dětí, je tolik aktivit, musel být stále a stále
potvrzován, protože vyvolával nedůvěru –
ne všude to totiž takto funguje a ne všude
žijí lidé, kteří ve svém volném čase zcela
zdarma a rádi pro děti něco takového již
tradičně dělají. To byl také častý předmět
dotazů, zda jsou tyto aktivity u nás tradiční.
Popravdě jsme odpovídali, že sami víme, že
v posledních třiceti letech tomu tak bylo
vždy.

Po celý týden řada z nás žila problémy
hostů, kteří nás navštívili. Bavili jsme se s nimi
o životě a jeho radostech i problémech. Ne-
víme sice, kolik jich navštívilo muzeum, infor-
mační středisko, zda si zakoupili místní suve-
nýry včetně výrobků likérky apod., ale víme
zcela bezpečně, že od nás odjížděli poci-
tem, že navštívili zajímavé místo, kde našli
přátelské lidi, kde našli podivuhodné ama-
térské aktivity a kde se stále něco děje.
Někteří odjížděli s tím, že tato návštěva byla
pro ně orientační a že si náš kraj musí po-
drobněji prohlédnout při své příští návštěvě
zde, kdy už sem přijedou jen jako normální
turisté. Mgr. Karel Jarolímek

Cizinci pobyli v Krásné Lípû cel˘ t˘den
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V druhé polovině července nám přišlo pí-
semné vyrozumění ministra pro místní rozvoj
o tom, že náš projekt Sportovně rekreační
areál Českého Švýcarska byl vybrán a bu-
de podpořen při splnění několika podmínek
dotací až částkou 5,9 mil.Kč. 

S panem ministrem jsem se setkal na kon-
ci června, a tak jsme o tomto výběru věděli
již dříve. Mohli jsme tedy v předstihu připra-
vit některé potřebné náležitosti, upřesnit roz-
sah, vypsat výběrové řízení atp. 

Pokud vše půjde dobře, mělo by se začít
s výstavbou kolem 15. srpna, hotovo musí
být do konce listopadu. Vzhledem k rozsa-
hu je to šibeniční termín. Re-
álně máme dva měsíce,
protože počasí v listopadu
je v našich klimatických
podmínkách velmi nejisté.
Ale tak už to se státními do-
tacemi chodí, přicházejí
vždy pozdě. Na stavbě se
bude vzhledem k několika
úzce specializovaným pro-
fesím a časové náročnosti
podílet několik firem.

O co tedy jde? 
Sportovní areál je vypro-

jektován v prostoru za tě-
locvičnou v celkovém obje-
mu cca 18 mil.Kč. Tato eta-
pa za 6 resp. 8,5 mil.Kč,
mimo jiné, obsahuje : dva
antukové tenisové kurty, je-
den tenisový kurt s umělou
trávou, jeden kurt pro beach volejbal, re-
konstruovaný objekt se zázemím, napojení
všech inženýrských sítí, chodníky, veřejné
osvětlení, oplocení atp. Pokud se podaří
dohodnout využití dotace v maximální výši,
bude v areálu ještě minigolf, další pochůz-
né plochy, kout pro děti, propojení s „Hau-
serkou", terénní úpravy dalších částí areálu,
kde se bude pokračovat v příští etapě. Dá-
le regulérní parkoviště pro 20 aut, které bu-
de sloužit i návštěvníkům tělocvičny a kina. 

Vše chceme opět udělat na velmi vysoké
úrovni. Bude se stavět tak, jako by nyní na
místě nic nebylo. Vše bude nové. Odvod-
ňovací systémy, automatické zavlažování
antukových hřišť, umělé osvětlení centrální-
ho dvorce, tribuna a mnoho dalšího.

Pokud se vše podaří, budeme mít ve
městě dobrý základ sportovního areálu. 

Ten bude vyžadovat každodenní údržbu
a správce, který bude mít na starosti i stá-
vající areál Hauserky, aby se i do jejího uží-
vání vnesl pořádek a větší kontrola.

A protože dotace nepokryje všechny vy-

Krásná Lípa získává
velké dotace

Často se mě ptáte, proč stavíme prá-
vě to či ono. Proč například děláme par-
koviště u vlakové zastávky, když je potře-
ba úplně něco jiného. A parkoviště tam
není potřeba a nebude využité. 

Přesto, že se budu opakovat, musím
opět připomenout následující. Město má
velmi málo vlastních peněz, které může
investovat. Kdyby stavělo jen z vlastních,
udělalo by jednu větší stavbu za dva ro-
ky a dost. A tak máme připraveno mno-
ho staveb, které jsou více či méně pro
město potřebné. A na ně sháníme dota-
ce. To se nám zatím dařilo více než jiným
obcím. Dotací není mnoho. Avšak při je-
jich získání dosahují zpravidla 50 – 90 %
nákladů stavby. Tak například na stavbu
za 1,8 mil.Kč dostaneme dotaci 1,4
mil.Kč. Pak musíme zvážit, zda věc je na-
tolik potřebná, abychom na ni dali zbý-
vajících našich 400 tis.Kč. A když navíc
z nákladů stavby tvoří např. 100 tis. Kč
skládkovné, které se vrátí městu nebo
práce Technických služeb, tak už často
není co řešit. 

Těch málo našich set tisíc korun nám
vytvoří hodnotu za miliony. 

Připravovat projekty, vyplňovat hro-
mady papírů při podávání žádostí
a uhánět jejich získání. A pak se ještě
nervovat s jejich realizací, následným vy-
účtováním a kontrolami je práce zdlou-
havá a náročná, avšak je to právě to,
co mě na této práci baví. Přináší kon-
krétně viditelné výsledky.

A k tomu parkovišti u vlakové zastáv-
ky? Ještě před rokem tam byl jen nepo-
řádek. Dnes je tam pěkný kout města.
A parkovací místa budou v budoucnosti
sloužit např. návštěvníkům Českého Švý-
carska. Naproti na dvou hektarech po-
zemků za Správou Národního parku se již
připravuje projekt pro návštěvníky národ-
ního parku. O kus dál bude začínat na-
učná stezka, vedle je vlaková zastávka,
o dvě stě metrů níže bude v budoucnu
vstup do velkého sportovně rekreačního
areálu, a do Zámečku. 

Tak co, stojí zato, to dělat takto?! 
Zbyněk Linhart

Po mnoha letech příprav, a to jak pro-
jekčních, tak příprav v terénu, byla koneč-
ně podána žádost o dotaci na rekonstrukci
městského parku a zeleně na našem hřbito-
vě. Oba projekty zpracoval opět Ing. Karel
Hieke. Jeho podpisy pod projekty usnadnily
projednávání možnosti získání dotace ze
Státního fondu životního prostředí. Ing.Hieke
je totiž předním a uznávaným dendrolo-
gem, a to nejen v Čechách. I proto odpo-
vědné pracovníky projekt velmi zaujal. Ta-
jemník městského úřadu Jan Kolář v uplynu-
lých měsících dopracoval všechny ostatní
náležitosti, a tak mohly být žádosti konečně
podány. Ještě před tím však pan Kolář zís-
kal dvě dotace v celkové výši cca 50 tis.Kč
na dopracování poměrně rozsáhlých pro-
jektů zeleně ve městě. 

Dnešní stav pozemků za tělocvičnou
Foto: Zbyněk Linhart

Bude se stavût sportovní areál

Státní fond u nás v současné době finan-
cuje stavbu kanalizace a ČOV ( částkou 50
mil.Kč) a rekonstrukci  rybníka Cimrák (6,3
mil.Kč). V  době napjatých rozpočtů státu
je samozřejmě těžké předpovídat jak obě
žádosti dopadnou. Pokud vše vyjde, začaly
by již příští rok na jaře intenzivní práce. Měli
bychom unikátní městský park i městský
hřbitov.  Díky panu Hiekovi a Janu Kolářovi.
A snad i díky pomoci ředitele Národního
parku Zdeňka Patzelta, Jana Eichlera  a při-
spěním ministra životního prostředí Libora
Ambrozka. Na podzim budeme moudřejší. 

(zl)

Îádosti o dotace

projektované záměry celého areálu, po
ukončení této etapy bude  projekt upraven
a budeme shánět další dotace, aby areál
mohl být doplněn  např.o přístavbu těloc-
vičny s všestranným zázemím (šatny, umý-
várny, WC, prostory správce, byt správce
areálu a tělocvičny atp.), velké víceúčelo-
vé hřiště pro několik sportů i na závodní
úrovni s umělým tartanem, atd.  

Naší velkou snahou je také komplexně
přestavět a zrekonstruovat tělocvičnu. Jak
se vše nám oprvní část podaří, uvidíme již
v letošním listopadu.

Zbyněk Linhart
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Rekonstrukce vnějších částí kina – kulturního domu se blíží do fi-
nále. Částečná výměna krovů, nová krytina (beternit), na plo-
chých střechách titanzikové plechy, titanzinkové klempířské prvky,
které jsou sice drahé, ale mají dlouhou „bezúdržbovou" životnost.
A titanzinku na rozdíl od mědi tolik nehrozí odcizení.

Nová fasáda v zadní části objektu, nové boční vstupní dveře,
obložení soklů zpředu, komín, anténa, hromosvody atd. 

V následujících týdnech dojde ještě k úpravám okolí, oplocení
části objektu, přípravě ploch na využití prostor vedle kulturního do-
mu pro akce „pod širým nebem". 

To vše znamená, že kulturní dům může dlouhou dobu sloužit bez
nutnosti investic a přitom  nedělat ostudu svému jménu, poslání
a našemu městu.

Tato část stavby je podporována Ústeckým krajem dotací 737
tis. Kč.

I rekonstrukce rybníka Cimrák se již blíží ke konci. Hráz je z velké
části hotova, výpustné zařízení, odbahnění a některá další opatře-
ní jsou prakticky dokončena zcela. Zbývá dodělat odpadní koryto,
ozelenění, obnovit cestu po hrázi rybníka. Vše nasvědčuje tomu,
že přes některé problémy a jisté opoždění se podaří dle plánu v říj-
nu stavbu zkolaudovat a následně téměř tříhektarový rybník na-
pustit.  Navíc se u cesty přes hráz vytvoří sadové osvětlení, které
spojí střed města s městským parkem. Cestu budou lemovat stro-
my. 

Fasády vč. dalších oprav dvou objektů města Pražská 20 a Praž-
ská 48 se během měsíce také dokončí. Jsou to další dva (na Praž-
ské ulici poslední) objekty města, které bylo nutné dát do pořádku
tak, aby  byla opravena jejich vnější část tzn. střecha a fasáda. 

Při svém posledním zasedání se Rada města seznámila na místě
se stavem jednotlivých (výše zmiňovaných) investičních akcí měs-
ta a zastavila se také v rekonstruovaném „Zámečku". 

Dva roky po jeho prodeji se zdálo, že se nic neděje. V letošním
roce však nabraly práce na tempu. Největším problémem byla
dřevomorka, která se nacházela téměř v celém domě. Dnes tam
již není. Napadené stropy byly vybourány stejně jako další dřevěné
části. Náročnou opravu krovů  jsme mohli všichni sledovat z ulice.
Nyní již dochází k pokládce krytiny – břidlice. Nové stropy jsou již
připraveny ve dvou místnostech, další budou následovat. Zdá se,
že se novému majiteli tuto unikátní stavbu podaří zachránit. 

Zbyněk Linhart

Mimo připravované rozšíření o nádoby na tříděný odpad a rukáv-
ce do panelových domů zůstává i nadále pytlový systém. Pytle si
stále můžete zdarma vyzvednout na TS Krásná Lípa u pí. Kamber-
ské. Roztříděný odpad vložte do zeleného PE pytle. Naplněné a za-
vázané pytle odložte v určený den na svozovou trasu. Svoz tříděné-
ho odpadu probíhá 1 za 14 dní v lichém týdnu v Krásné Lípě ve
čtvrtek a v Zahradách a okolí v pondělí. Školáci mohou nosit do
školy PET lahve a soutěžit tím o hodnotné ceny každé úterý od 7:15
po dobu školního roku.

CO TŘÍDIT?
PLASTY (igelitové a mikroténové sáčky, nákupní tašky, fólie, pla-

stové lahve, PET lahve, ...) - musí být vždy čisté, PET lahve bez zbytků
nápojů a sešlápnuté.

PAPÍR (časopisy, knihy, kartón, lepenka, ...) - musí být vždy suchý
bez vosku, ropných produktů, mastnot a jiných nečistot.

TEXTIL (oděvy, pletené tkaniny, látky, ...) - musí být suchý a čistý.
Nepřípustné jsou pláštěnky, šustáky, koberce, obuv a punčochové
výrobky!!!

SKLO (skleněné láhve, sklenice od potravin, ...) - skleněné nádoby
musí být vcelku, zbavené uzávěru a veškerých nečistot. Skleněné
střepy a keramika jsou nepřípustné!!!

KOVY (drobné kovové předměty, uzávěry, obaly, ...) - musí být
zbaveny veškerých nečistot. Nelze sbírat objemné předměty!!

NÁPOJOVÉ KARTONY TETRA PACK - musí být vždy vymyté a rozstři-
žené a rozložené do plochy.

POLYSTYREN - stavebně izolační nebo polystyren od bílého zboží
BATERIE - suché články můžete odevzdávat v prodejnách, kde se

baterie prodávají (v současné době je to Hodinářství Pinta)
PROČ VLASTNĚ TŘÍDIT? Protože tříděním odpadu ulehčujeme ži-

votnímu prostředí (šetríme zdroje surovin a energie), snižujeme
množství uloženého odpadu na skládkách. Tříděním můžeme za-
bránit tomu, že nás odpad za pár let nezavalí. Také snižujeme obje-
my vlastních popelnic! M. Matušková, odbor výstavby

T¤ÍDùN¯ ODPT¤ÍDùN¯ ODPADAD

Majitelé objektů, kde probíhá v souvislosti s výstav-
bou kanalizace i výměna vodovodního řáduje se
mohou o případné výměně vodovodní přípojky
k objektu dohodnout s pracovníky Severočeských
vodovodů a kanalizací, a.s.,ul.5. května 68, 407 47
Varnsdorf – p.Macek, telefon 412 372 702.

Stavba kanalizace a čistírny odpadních vod má mírný skluz.
Je to mimo jiné způsobeno tím, že přes několikaleté ujišťování
Severočeských vodovodů a kanalizací o kvalitním vodovodním
potrubí se při samotné výstavbě ukazuje, že stav starých částí
vodovodu vyžaduje výměnu. Po opakovaném jednání se po-
dařilo domluvit, že v mnoha úsecích výstavby kanalizace dojde
k položení nového vodovodu a k většinové výměně přípojek.
Majitelé jednotlivých objektů by měli být vyzváni SčVaK, aby při
té příležitosti provedli i výměnu „neveřejné" části vodovodní pří-
pojky. Všem toto řešení doporučuji, protože za přijatelné nákla-
dy budou mít na mnoho let (desetiletí) po problému. 

V letošním roce by mělo být uvolněno na nové vodovodní řá-
dy cca 5 mil.Kč. Stejná částka by mohla být k dispozici i příští
rok.

Nádrže ČOV prochází již zkouškami těsnosti
Foto: Zbyněk Linhart

Investice mûsta v roce 2003
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Již pošesté zavítal litoměřický biskup
ThDr. Josef Koukl na jedno z překrásných
míst Šluknovského výběžku - na Sněžnou.
Tentokrát si ve svém kalendáři zaškrtnul
datum 5.srpna, které je pro místní farnost
datem svátečním. Tak jako každý rok se
v kostelíku Panny Marie Sněžné
konala tradiční poutní mše, na
kterou připutovalo zhruba 120
věřících i nevěřících.

Mezi prvními poutníky byl sa-
motný pan biskup, který dorazil
s dvouhodinovým předstihem
společně se svými přáteli z Mo-
ravy. Bylo příjemné posedět ve
stínu ořešáku a poslouchat hu-
morné vyprávění pana biskupa
a jeho přátel. Jak plynul čas,
sjížděli se poutníci občasní
i skalní, z nichž mnozí, dnes již
jako pamětníci, vzpomínali spo-
lečně s p. Alexejem Balážem,
s jakým nasazením v sedmde-
sátých letech zachraňovali ten-
to kostelík. Pro některé z nich to byla i čty-
řicátá pouť na Sněžnou. Vzpomínka patři-
la též zakladatelům Johannu Christophu
Liebschovi a Anně Marii Liebschové, kteří
nechali v roce 1732 postavit kapličku na
místě, kam se denně chodili modlit růže-
nec, dále třem kněžím (Gustavu Grunero-
vi, Antonu Tscherneyovi a Wenzelu Borno-
vi), kteří v letech 1865 - 1946 postupně
obývali faru a spravovali farnost Schnau-
hübel. Nezapomnělo se též na litoměřic-
kého biskupa Dr. Antona Webera (naro-
zenému na Vlčí Hoře v roce 1877), který
pobýval na Sněžné ve dnech 4.8. - 5.8.
1932 na oslavách 200. výročí posvěcení
kostela. Při této slavnosti navštívilo Sněž-
nou od 4.8. do 12.8. 1932 kolem 20 000 lidí
z širokého okolí - jak je psáno ve farní kro-
nice. Je zajímavé též poznamenat, že

Koupím byt
větších rozměrů os. vl. druž.

i v horším stavu, do 200 tis.Kč,
tel. 607 526 181

Volejbalov˘ rok
S nástupem prázdnin – oddychového ča-

su před novou sezónou – jsme v našem od-
díle trochu hodnotili uplynulý „volejbalový
rok". Ten pro nás vlastně začíná už v srpnu
návštěvou volejbalových Dřevěnic – velké-
ho svátku všech volejbalistů, kde si mezi se-
bou měří síly amatérští volejbalisté z celé re-
publiky – a věřte, je na co se dívat!

V září jsme ještě maličkou měrou přispěli
na povodně na turnaji ve Varnsdorfu a po-
tom už jsme se s vervou pustili do Okresního
přeboru mužů a žen ve volejbale, který má
dvě části - podzimní a jarní – a zúčastňují se
ho družstva z celého výběžku.

Letošní rok byl korunován úspěchem mu-
žů v Okresním přeboru, kde bezkonkurenč-
ně vybojovali vítězství a převzali putovní po-
hár, který budou v příští sezóně obhajovat.
Gratulujeme!

Ženské družstvo prochází určitými změna-
mi, některé hráčky už hrají volejbal jen re-
kreačně a tak bylo nutné dát dohromady
team nový, který si svůj křest vyzkoušel v
soutěži v tomto roce poprvé a umístil se na
pátém místě. Věříme, že metu, kterou nám
nasadili muži, brzo doženeme!

Mezi další akce v celé sezóně patří kaž-
doroční volejbalový „Turnaj veteránek" kde
své životní jubileum oslavil trenér ženského
družstva J. Homolka, ale i dlouholetá volej-
balistka Jarka Bydžovská.

Femina turnaj organizovaný také naším
oddílem byl dobře obsazený, stejně jako
květnový turnaj mužů „Pohár osvobození"
34.ročník, který se konal 10. 5. 2003 a sjeli se
na něj volejbalisté z širokého kraje, aby
předvedli něco ze svého volejbalového
umění. Počasí jim přálo, nálada byla výbor-
ná, zážitek vskutku sportovní. 

Uspořádat takové turnaje, které se v Krás-
né Lípě stávají tradicí i přes to, že na solidní
zázemí v podobě nového sportovního are-
álu teprve nedočkavě čekáme, stojí nema-
lé úsilí, za což musíme poděkovat vedení
volejbalového oddílu a všem, kteří se podílí
na přípravách.

Velmi nás těší také úspěchy „volejbalové-
ho dorostu" – žáků Základní školy, které ve-
dou Dana Smolová a Jiří Podhorský. Zúčast-
nili se už několika turnajů dorostu v nejbližším
okolí, kde se vždy umístili na nejvyšších příč-
kách. Roste v nich naše nová nadšená vo-
lejbalová generace, která jednou tak jak mi
nyní bude důstojně reprezentovat naše
město. Tak nám držte palce v další sezóně
a sportu zdar! oddíl volejbalu

Česko-německý koncert SUMMERTIME
konaný 25. 7. 2003 navštívilo 60 diváků.

Během prázdnin probíhá v kulturním do-
mě cvičení aerobic každé úterý a čtvrtek
od 20:00 hod. pod vedením Martiny Skoka-
nové.

Za I. pololetí roku 2003 navštívilo kino
1.645 diváků a bylo promítnuto 55 předsta-
vení. Nejúspěšnější film: 
HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA

se 137 diváky
Další úspěšné tituly:

KAMEŇÁK 97 diváků
HOLKY TO CHTĚJ TAKY A POŘÁD 86 diváků
KLUCI TO TAKY CHTĚJ 58 diváků
PÁN PRSTENŮ – DVĚ VĚŽE 53 diváků

Městská knihovna nabízí občanům Krás-
né Lípy vyřazené knihy různých žánrů
ZDARMA.

V měsíci srpnu bude městská knihovna
otevřena.

St 13:30 – 16:30
Pá 9:30 – 12:00

Z důvodu nefunkční telefonní ústředny na
MěÚ Krásná Lípa v současné době není
možné přímé telefonické spojení s jednotli-
vými odbory. Pro volající to obvykle zna-
mená delší čekací dobu při telefonickém
vyřizování záležitostí. Do doby opravy
ústředny se všem volajícím omlouváme,
schopnost jediné autorizované servisní fir-
my ústřednu opravit se zdá být silně ome-
zena.

Výrazné změny čekají v září žáky naší zá-
kladní školy. Po prázdninách se vrátí do
zcela nově vymalovaných tříd. Ani děti
navštěvující mateřské školky nepřijdou zkrát-
ka - ve školkách došlo přes prázdniny k roz-
sáhlejší rekonstrukci sociálních zařízení.

SSPPOOLLEEââEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA
Červen

• přistěhovalo se  . . . . . . .8 občanů
• odstěhovali se . . . . . . . .4 občané
• narodil se  . . . . . . . . . . . .3 občané
• navždy nás opustilo  . . .5 občanů

V červenci oslavili významná jubilea :
50 let . . . . . . . .4 občané
55 let . . . . . . . .4 občané
60 let . . . . . . . .5 občanů
65 let . . . . . . . .3 občané
70 let . . . . . . . .2 občané
75 let . . . . . . . .3 občané
80 let . . . . . . . .3 občané
81 let . . . . . . . .2 občané
82 let . . . . . . . .1 občan
83 let . . . . . . . .1 občan
85 let . . . . . . . .1 občan

MěÚ Krásná Lípa

maminka biskupa Dr. Antona Webera pa-
ní Anna Weberová je pochována na
místním hřbitově.

Ani současnost neubrala tomuto pout-
nímu místu nic z jeho přitažlivosti. Z kněží

Šluknovského výběžku
dorazili ještě další mi-
lovníci kostela Panny
Marie Sněžné - p. Jiří
Sucharda, farář ze
Šluknova a p. Tomáš
Kuba, farář z Krásné
Lípy a také p. Pavel
Koudelka, farář z Br-
na.

(md)

Litomûfiick˘ biskup na SnûÏnéLitomûfiick˘ biskup na SnûÏné

Foto: zleva - p. Pavel Koudelka, p. Alexej
Baláž, ThDr. Josef Koukl, p. Tomáš Kuba, p.
Jiří Sucharda

Foto: ThDr. Josef Kou-
kl - biskup litoměřický
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USNESENÍ
ze 17. zasedání Rady města Krásná Lípa,

konaného dne 31. července 2003
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Dotace na Sportovně rekreační areál
Usnesení RM č. 17 - 01
RM bere na vědomí přidělení dotace na projekt Sportovně
rekreační areál Národního parku České Švýcarsko – 2. etapa
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5.930 tis.Kč.
RM schvaluje rozdělení stavby do dvou fází realizovaných na
základě upřesnění podmínky spolufinancování ze strany měs-
ta  ve výši 50% případně 30% nákladů stavby.

2. Sportovně rekreační areál
Usnesení RM č. 17 - 02
RM posoudila vyžádané nabídky na provedení stavby Spor-
tovně rekreační areál NP České Švýcarsko a s ohledem na
cenovou výhodnost a rozpočet schvaluje realizaci stavby
v pořadí firem: 
1. Demos s.r.o., Krásná Lípa 
2. SaM a.s., Varnsdorf
3. Děčínský stavební podnik, s.r.o., Děčín
v rozsahu, době a ceně dle předložených nabídek.
RM schvaluje smlouvu o dílo na výše jmenovanou stavbu dle
podmínek výběrového řízení.

3. Investice města
Usnesení RM č. 17 - 03
RM se seznámila s průběhem výstavby vybraných investič-
ních akcí města při místním šetření. Oprava fasády Pražská
20, revitalizace rybníka Cimrák, rekonstrukce střechy a fasády
kulturního domu, úpravy budoucího sportovního areálu.

II. DOŠLÁ POŠTA
1. Byty
Usnesení RM č. 17 - 04
RM schvaluje pronájem bytu č. 11, Nemocniční 1137/6, Krás-
ná Lípa Mgr. Oldřichu Holešínskému, bytem Leopoldovská 2,
Velký Šenov. Kauce ve výši 5.000,- Kč, byt je pronajímán
v obecním zájmu. Veškeré opravy a úpravy si provede ná-
jemník na vlastní náklady.

2. Nebytové prostory
Usnesení RM č. 17 - 05
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout od 1.11.2003 nebytový
prostor v objektu Masarykova 1094/4 (Dům služeb), Krásná Lí-
pa 1 NP o rozloze cca 55 m2 (bývalá kniha).

Usnesení RM č. 17 - 06
RM neschvaluje pronájem nebytových prostor Křinické ná-
městí 255/5, Krásná Lípa Tran Ngoc Chau, bytem Jeronýmo-
va 297, Strakonice, za účelem zřízení provozovny výherních
automatů.

III. RŮZNÉ
1. Podání žádosti o grant
Usnesení RM č. 17 - 07
RM schvaluje podání Žádosti o grant z programu EU Phare –
Přeshraniční spolupráce CZ 0112 na projekt Krásnolipské souz-
nění – kulturní, společenské a sportovní akce v roce 2004.

2. Objekty vyhlášené k prodeji
Usnesení RM č. 17 - 08
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr obce prodat objekty dle
přílohy.

3. Byty
Usnesení RM č. 17 - 09
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 12, Nemocniční
1065/32, Krásná Lípa o velikosti 1+3, I. kategorie. Měsíční ná-
jemné za plochu bytu činí 2.282,- Kč (1m2/30,44 Kč). Kauce
ve výši 5.000,- Kč. Správa majetku města provede základní
opravy bytu do celkového nákladu
25.000,- Kč.

4. Pravidla pro udělování výjimky ze zákazu vjezdu na místní
komunikace
Usnesení RM č. 17 - 10
RM schvaluje Pravidla pro udělování výjimky ze zákazu vjezdu
motorových vozidel na místní komunikace označené doprav-
ní značkou „Zákaz vjezdu" s dodatkovou tabulkou „Mimo po-
volení MěÚ Krásná Lípa".

5. Užívání závěsného odznaku
Usnesení RM č. 17 - 11
RM stanovuje k užívání závěsného odznaku se státním zna-
kem České republiky při občanských obřadech a obřadech
vítání občánků členy ZM dle předloženého návrhu.

6. Složení inventarizační komise
Usnesení RM č. 17 - 12
RM schvaluje složení inventarizační komise k provedení inven-
tarizace zásob na MěÚ Krásná Lípa takto: předseda: Hana
Volfová, členové: Jana Gálová, Jarmila Rosová

Usnesení RM č. 17 - 13
RM schvaluje složení inventarizační komise k provedení inven-
tarizace zásob v muzeu Krásná Lípa takto: předseda: Hana
Volfová, členové: Jana Gálová, Josef Volf

7. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 17 - 14
RM schvaluje plán akcí kulturního domu na měsíc srpen 2003.

8. Porušení smlouvy
Usnesení RM č. 17 - 15
RM projednala porušení podmínek smlouvy s romským sdruže-
ním Kamiben o pronájmu nebytových prostor v Domě cho-
vatelů při konání akce Miss roma. V případě dalšího porušení
podmínek bude smlouva vypovězena a nebytové prostory
vyklizeny. 

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace :
- plnění 2. upraveného rozpočtu města Krásná Lípa za obdo-
bí 1-6/2003
- rozpočet na dopravní obslužnost r. 2003 
- pohledávky k rozpočtovým příjmům k 30. 6. 2003
- usnesení veřejného zasedání Svazku obcí Tolštejn, ze dne 30.
6. 2003 ve Chřibské 
- článek z Děčínského deníku – týkající se autovraků „Auta
nejsou černou skládkou"

RM dále projednala zápisy z jednání těchto komisí:
- kulturní ze dne 8. 7. 2003 

starosta města Ing. Zbyněk Linhart
místostarostka města Hana Volfová


