
Neodmyslitelnou souãástí kalen-
dáfie - zvlá‰tû pro star‰í obãany
Krásné Lípy - se stal Den úcty ke
stáfií, kter˘ se jiÏ tradiãnû slaví v mû-
síci fiíjnu. Více neÏ sto pfiítomn˘ch
seniorÛ, ktefií zaplnili sál kulturního
domu, se nejprve pobavilo pfii vy-
stoupení krásnolipského folklórního
souboru Dykyta. Pak uÏ taneãní
parket patfiil pouze jim a v samot-
ném zaãátku zábavu roztoãili v ná-
ruãí ãlenÛ folklórního souboru. 

V leto‰ním roce se v Krásné Lípû
Den úcty ke stáfií slaví jiÏ podruhé.
Poprvé byl tento svátek zcela ne-
tradiãnû oslavován v únoru, po
znovuotevfiení zcela novû zrekon-
struovaného kulturního domu. 

Spoleãensk˘ veãer pro seniory
z Krásné Lípy a nejbliÏ‰ího okolí jiÏ
tradiãnû pofiádá Sbor pro obãan-
ské záleÏitosti mûsta Krásné Lípy.

23. fiíjna 20033,50 Kã
krásnolipsk˘
pÛlmûsíãník
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Upozornûní

Vymahaãi jiÏ brzy zaklepou
na první dvefie

„Jak by ti asi bylo, kdyby ti nûkdo
... bral tvoje hraãky!? ...sypal písek
za krk? ...snûdl svaãinu?"

Nebo: „Ten by ale fival, kdyby to
samé nûkdo udûlal jemu!" 

Asi jen málo z nás je‰tû nikdy ne-
pouÏilo podobn˘ slovní obrat. Snad
také proto, Ïe se jiÏ od útlého dûtství
uãíme vnímat svût kolem nejen
z pohledu vlastního, ale také oãima
tûch druh˘ch. Vlastnû je to taková
hra. Jsou to v‰echna „pfiedstav si",
„jako" a „kdyby", která v bûÏné
mluvû pouÏíváme.

Nepokrytû pfiiznávám, Ïe tuto hru
hraji také. Nedávno jsem tfieba na
po‰tû v jednom vût‰ím mûstû na‰el
u pfiepáÏky zapomenutou penû-
Ïenku. Po krátkém spontánním boji
dobra se zlem jsem ji svûfiil do péãe
pracovnici u pfiepáÏky. Proã? ¤ekl
jsem si zkrátka: „Jak by bylo tobû,
kdybys zapomnûl penûÏenku a nû-
kdo ji ukradl!"

A tak si vlastnû nûkdy pfiedstavuji
celé krátké Ïivotní epizody sv˘ch
bliÏ‰ích i vzdálenûj‰ích sousedÛ.
Tfieba právû to nekoneãné bûhání
po obchodech a pak radost z toho,
Ïe se penûÏenka na‰la - a nic z ní
nezmizelo. Nebo pfiekvapení, kdy za
dlouhého podzimního veãera náhle
neãekanû zazní zvonek? Kdo si asi
vzpomnûl, Ïe jde na náv‰tûvu? 

Jak bych se asi cítil, kdyby za
dvefimi místo oãekávané tetiãky stál
vymahaã dluhÛ? 

Nûktefií z na‰ich spoluobãanÛ jiÏ
brzy budou mít moÏnost podûlit se
o své pocity. Budou to ti, ktefií se
zfiejmû pfiíli‰ nezab˘vají my‰lenkou,
jak˘ to musí b˘t pocit, kdyÏ vám nû-
kdo neplatí. 

Tomá‰ Salov

Poãet  osob ãi firem, které neplní své
závazky vÛãi mûstu Krásná Lípa a dluÏí
mu rÛznû velké finanãní ãástky, pfies
ve‰kerá pfiijatá opatfiení neklesá. Sku-
pina dluÏníkÛ je velmi pestrá. Mûstu
dluÏí napfi. firmy za pronájem nebyto-
v˘ch prostor, obãané za nájem bytÛ
a úhradu sluÏeb, poplatky za komu-
nální odpad apod. ¤ada dluÏn˘ch
ãástek je star‰ího data, s dluÏníky se
mûsto snaÏilo opakovanû problémy fie-
‰it, mnozí v‰ak vÛbec na v˘zvy k jed-
nání nereagují. 

Celková ãástka, kterou mûsto eviduje
ve sv˘ch pohledávkách po splatnosti,
ãiní v souãasnosti témûfi 4,5 mil. Kã. To
je ãástka, za kterou bychom mohli po-
fiídit napfiíklad 2,5 km nového chod-
níku, nebo kompletnû zrekonstruovat
tûlocviãnu, ãi vymûnit okna, balkóny
a zateplit jeden dÛm v panelové zá-

stavbû. Jsou to prostfiedky, které nám
v rozpoãtu prostû chybí.

Ke zv˘‰ení platební disciplíny  a sní-
Ïení objemu pohledávek by mûla vést
spolupráce se specializovan˘mi fir-
mami, které se zab˘vají jejich vymáhá-
ním. V souãasné dobû probíhá závû-
reãná fáze v˘bûru nejv˘hodnûj‰í
nabídky, následnû budou vybrané
agentufie pfiedány ve‰keré nutné pod-
klady. Pak uÏ bude jen otázkou krát-
kého ãasu, kdy vymahaãi zaklepou na
první dvefie dluÏníkÛ. 

Úhrada za provedené sluÏby bude
agenturou úãtována aÏ z vymoÏené
a dluÏníkem uhrazené ãástky, vût‰inou
v úrovni okolo 20 - 40 % v závislosti na
stáfií a stavu pohledávky. To je jistû
dobrá motivace pro dÛsledné a v me-
zích zákona dÛrazné vymáhání.

J. Koláfi

Od 1. ledna pfií‰tího roku nebudou
Technické sluÏby mûsta poskytovat
sluÏby fekálního vozidla. Jeho provoz je
vzhledem k jeho stáfií a technickému
stavu nemoÏn˘. VyváÏení odpadu z jí-
mek a Ïump, popfiípadû ãi‰tûní kanali-
zace si tedy obãané musí objednat
u specializovan˘ch firem v blízkém
okolí, ker˘mi jsou SãVK Varnsdorf – tel.
412 371 853 nebo LuÏické komunální
sluÏby (TS Rumburk) – tel. 412 332 385.Text a foto: ·árka Pe‰ková

Den úcty ke stáfií



VáÏení spoluobãané, chceme Vám
pfiiblíÏit práci jednoho orgánu zastupi-
telstva mûsta, a to kontrolního v˘boru.
Tento je podle zákona o obcích po-
vinnû zfiízen jako iniciativní a kontrolní
orgán zastupitelstva. Jeho ãinnost se
fiídí zákonem ã. 128/2000 Sb. o obcích,
a dále jednacím fiádem, kter˘ byl
schválen usnesením zastupitelstva
mûsta (ZM) ã. 19-39 ze dne 8. 3. 2001.
Úkoly kontrolního v˘boru jsou tyto:

- zaujímá stanovisko ke zprávám
o hospodafiení spoleãností, u nichÏ má
mûsto podíl

- kontroluje plnûní usnesení ZM a RM
- kontroluje dodrÏování právních

pfiedpisÛ ostatními v˘bory a mûstsk˘m
úfiadem na úseku samostatné pÛsob-
nosti

- kontroluje dodrÏování obecnû zá-
vazn˘ch vyhlá‰ek mûsta.

Pfiedsedou kontrolního v˘boru zastu-
pitelstva v na‰em mûstû je p. Josef My-
‰ák, místopfiedsedou p. Lubomír Polák
a ãleny kontrolního v˘boru jsou p. Ja-
roslav Gros, pí Irena Jelínková a pí Ma-
rie Machová.

V uplynulém období kontrolní v˘bor
provedl kontrolu hospodafiení s dfievní
hmotou získanou kácením na území
mûsta, dále byla provedena kontrola
vynaloÏení prostfiedkÛ na vybudování
dûtského hfii‰tû v ulici Studánecká.
V souãasné dobû plní ãlenové kontrol-
ního v˘boru úkoly t˘kající se plnûní
usnesení ZM a RM, v˘bûrov˘ch fiízení,
pfiedání a pfievzetí funkcí v organiza-
cích mûsta a vyuÏití sponzorsk˘ch darÛ
pfii umísÈování obãanÛ do DPS. Pfiehled
o práci kontrolního v˘boru mÛÏete
také prÛbûÏnû získat z usnesení RM
a ZM.

Kontrolní v˘bor

„Strom je zvlá‰tní bytost, neskonale
dobrotivá. Neãiní si Ïádné Ïivotní ná-
roky na péãi a ‰tûdfie sk˘tá plody své
Ïivotní ãinnosti, poskytuje ochranu
v‰em bytostem ve svém stínu, a to
i ãlovûku se sekerou, kter˘ jej niãí.“

Slova indického mudrce

Den stromÛ byl poprvé v âeské re-
publice slaven v roce 2000. Spoleãnû
jej na 20. fiíjen vyhlásily Nadace Part-
nerství, Národní muzeum v Praze a Bo-
tanická zahrada Karlovy univerzity
v Praze. âeská republika se tak pfiipo-
jila k tradicím oslav Dne stromÛ, které
se slaví v mnoha zemích celého svûta.

I v Krásné Lípû se letos pfiipojíme
k oslavám toho dne, a to hned nûko-
lika akcemi. Na základní ‰kole pro-
bûhne ve dnech 20. fiíjna aÏ 24. fiíjna

2003 nûkolik aktivit vûnovan˘ch v˘-
znamu lesu (pfiedná‰ky, ekoprogramy,
ukázka Ïiv˘ch dravcÛ apod.). Tento té-
matick˘ t˘den Ïáci zakonãí páteãním
sázením stromÛ v Národním parku
âeské ·v˘carsko. 

Podzimní prázdniny zahájíme v so-
botu 25. fiíjna 2003 sázením bukové
aleje na terénní základnû s pfiíznaãn˘m
názvem Buk a doprovodn˘m soutûÏ-
ním odpolednem inspirovan˘m Ïivo-
tem stromÛ.

Stromy patfií mezi nejvût‰í organismy
na Zemi. Australské eukalypty dorÛstají
nûkolika desítek metrÛ, americké se-
kvoje více neÏ 100 metrÛ. I vûk by-
chom mohli stromÛm závidût, napfi.
duby se doÏívají i pûti set let. Nejen
vzrÛstem a vûkem stromy ãlovûka
pfiedãí. Jsou i dal‰í vlastnosti, kvÛli kte-
r˘m ãlovûk stromy obdivuje: jakoby ne-
vyãerpateln˘ zdroj Ïivotní síly, schop-

nost odolávat nepfiízni „osudu“, ma-
jestátn˘ a hrd˘ vzhled. Snad proto se
stromy staly kultovními rostlinami a pro-
nikly do národních a erbov˘ch znakÛ. 

Obklopeni elektrotechnick˘mi zá-
zraky, mrkajícími monitory poãítaãÛ
a „bezpeãnû“ izolováni od pfiírody nû-
kolika vrstvami umûl˘ch hmot uÏ asi
stromy nevnímáme tak mysticky jako
na‰i pfiedkové. Nepfiikládáme jim ani
takov˘ v˘znam, jako v dobách, kdy je-
din˘m otopem bylo dfievo, které bylo
zároveÀ i jedním z mála stavebních
materiálÛ, které lidé umûli vyuÏívat.  

Den stromÛ je vyjádfiením úcty k „by-
tostem“, které nám poskytují mnoho
uÏiteãného a doprovázejí nás od ko-
lébky po hrob. Nezapomínejme, Ïe ani
tento ãlánek by nemohl b˘t vyti‰tûn,
kdyby nebyl pokácen strom.

Jarmila Vrtílková

POZVPOZVÁNKA NA AKCI:ÁNKA NA AKCI:
âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody Tilia, âeské ·v˘carsko, o. p. s.,

Správa Národního parku âeské ·v˘carsko,
mûsto Krásná Lípa a Nadace Partnerství 

Vás zvou na

DEN STROMÒ V KRÁSNÉ LÍPùDEN STROMÒ V KRÁSNÉ LÍPù

25. fiíjna 2003,  ve 13:00, na terénní základnû Buk 
s sebou:s sebou: pracovní obleãení a plá‰tûnku 

PrProgram:ogram:
Sázení bukové aleje  

Odpoledne plné her: o stromech, se stromy, pod stromy 
i  na stromech za sladké i jiné odmûny

Posezení u ohnû a opékání vufitÛ – moÏná letos uÏ poslední

Akce prAkce probûhne za kaÏdého poãasí!!!obûhne za kaÏdého poãasí!!!
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Kontrolní v˘bor se pfiedstavuje

Den stromÛ 

Informace z mûstské
knihovny (1.poschodí

Domu sluÏeb)
Dûkuji manÏelÛm Hiekeov˘m za dar

mûstské knihovnû. ZároveÀ bych
chtûla upozornit na zmûnu pracovní
doby ve stfiedu, kdy je knihovna otev-
fiena od 15 do 18 hodin. Od fiíjna za-
ãíná soutûÏ pro dûti. Jistû se najde
spousta piln˘ch ãtenáfiÛ, ktefií budou
chtít zvítûzit a zároveÀ naãerpat nové
poznatky a samozfiejmû získat také zají-
mavé ceny.

Jindfii‰ka Malinová
knihovnice

Provozní doba knihovny a vefiejného
internetu:

Pondûlí 13:30 – 16:30
Úter˘ 13:30 – 16:30
Stfieda 15:00 – 18:00
âtvrtek 9:00 – 12:00

Internet opût v provozu.



Pfieborníci kraje: Luká‰ Pelikán 
a Monika Ferencová
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stfieda 22.10. RYCHLE A ZBùSILE 2 od 18:00 hod.
MládeÏi pfiístupno od 12 let Vstupné 50 Kã
pondûlí 27.10. FANFÁN TULIPÁN od 18:00 hod.
MládeÏi pfiístupno od 12 let. Vstupné 60 Kã
stfieda 29.10. PRASÁTKO A JEHO VELK¯ P¤ÍBùH od 18:00 hod.
âESKY MLUVENO!!! Vstupné dûti 30 Kã a dospûlí 50 Kã

KINO KRÁSNÁ LÍPA

V sobotu 20. záfií byl oddíl zápasu
Krásná Lípa pofiadatelem  kraj-
ského mistrovství mlad‰ích ÏákÛ
a ÏákyÀ v zápase ve volném
stylu.V pomûrnû silné konkurenci
81 závodníkÛ a závodnic se na‰i
chlapci a dûvãata neztratili. Vyni-
kající v˘kon podal Luká‰ Pelikán,
kter˘ svou hmotnostní kategorii vy-
hrál suverénním zpÛsobem.

Umístûní na‰ich chlapcÛ:

27 kg 2. místo Leso Václav
31 kg 2. místo Ruszo Jan
37 kg 1. místo Pelikán Luká‰
37 kg 4. místo Sivák Michal

Umístûní dûvãat:

31 kg 2. místo Surmajová Krista
31 kg 3. místo Pí‰ová Ladûna
33 kg 1. místo Feencová Markéta
37 kg 2. místo Petrová Michaela
40 kg 3. místo Lesová Iveta
48 kg 3. místo Jelínková Lucie
52 kg 2. místo Surmajová Naìa

V‰ichni chlapci a dûvãata, ktefií
se umístili do 3. místa mají zaruãen
postup na mistrovství âeské repub-
liky, které se bude konat 25. fiíjna
2003 ve Varnsdorfu. Pfiejeme jim
minimálnû stejné umístûní.

Upozornûní pro rodiãe. Hledáte
pro své dûti uplatnûní?

Chtûli byste, aby Va‰e dítû na-
hlédlo do vrcholového sportu?
Svûfite je do péãe trenérÛ tohoto
oddílu a sportu.

Pravidelné tréninky:

Pondûlí 15.00 – 16.30 od 6 let a star‰í
Úter˘ 16.30 – 18.00 11 let a star‰í
Pátek 15.00 – 16.30 od 6 let a star‰í

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
MoÏná, Ïe právû Va‰e dítû dospûje
aÏ do reprezentace. ¤ada minu-
l˘ch i souãasn˘ch reprezentantÛ
pro‰la rukama trenéra na‰eho od-
dílu.

V˘bor oddílu zápasu

V pátek 12. záfií 2003 probûhl
v kulturním domû Krásná Lípa kon-
cert v rámci 1. MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO FESTIVALU
NEJSEVERNùJ·ÍCH âECH, kter˘
nav‰tívilo 38 posluchaãÛ. Na kon-
certu vystoupili Mizuho Masuko
z Japonska (klavír), Robert Pacou-
rek (klarinet) a Vanda Bfiezinová
(soprán) manaÏerka festivalu.

Na DNECH SASKA se v Sebnitz pre-
zentovala Krásná Lípa  ve spoleã-
ném stánku s Loretou Rumburk. In-
formaãní panel a materiály si
prohledlo zhruba 4.000 náv‰tûvníkÛ.
K nejvzácnûj‰ím hostÛ patfiili Sask˘
ministersk˘ pfiedseda Georg Mil-
bradt a místopfiedseda ãeské vlády
Petr Mare‰.

Sraz majitelÛ a milovníkÛ moto-
cyklÛ âechie - Böhmerland se stal
v Krásné Lípû jiÏ tradiãní akcí. 6. záfií
se na námûstí shromáÏdily necelé
tfii desítky historick˘ch strojÛ, které
nám byly pfiedstaveny. Poté byla
odstartována „spanilá jízda“ po
·luknovském v˘bûÏku. Neãekanû
na sraz dorazili i vojen‰tí veteráni,
ktefií zaplnili jednu ãtvrtinu námûstí.

Od konce záfií v kulturním domû
(kino) probíhá v˘stava Historie mo-
tocyklÛ âechie Böhmerland. V˘-
stava byla pfiipravena ve spolu-
práci mûsta Krásná Lípa a p.
Nûmce z oblastního archívu.

Podûkování
Tûm, ktefií nám z parkovi‰tû pfied pe-
ãovatelsk˘m domem ukradli Tra-
banta, tûm bychom chtûli fiíct, Ïe
v na‰em vûku potfiebujeme auto
hlavnû proto, abychom se vãas do-
stali ke v‰em tûm lékafiÛm, které ãím
dál tím víc potfiebujeme. A tak zcizit
a projet se a rozbít – to nám nepfii-
padá zrovna hrdinské.
Ale my chceme hlavnû podûkovat
na‰í policii za vstfiícné jednání a pfie-
dev‰ím za to, Ïe nám na‰e autíãko
rychle na‰li, v‰em na‰im spolubydlí-
cím v peãovatelském domû i okolí
za snahu pomoci i za slova útûchy,
panu ·rejmovi za ochotu a také na-
‰emu vnukovi Honzovi za obûtavé
jednání a pomoc. Moc dûkujeme!

ManÏelé RÛÏiãkovi

Zkrátka

V˘zva k okle‰tûní stromoví a jin˘ch
porostÛ

Vyz˘váme majitele a uÏivatele pozemkÛ na území mûsta Krásná Lípa k pro-
vedení okle‰tûní stromoví a jin˘ch porostÛ v ochranném pásmu vodiãÛ níz-
kého napûtí vefiejného osvûtlení, v blízkosti osvûtlovacích tûles a pfii míst-
ních komunikacích.
Okle‰tûní dfievin musí b˘t provedeno v souladu s âSN 33 3301, ãl. 12. 8. 
U vodiãÛ nízkého napûtí ( rozvody vefiejného osvûtlení) musí b˘t vzdálenost
vûtví od vodiãe minimálnû 1 m s uvaÏováním roãního pfiírÛstku.
V blízkosti místních komunikací je nutné dodrÏet minimální odstup 1 m od
okraje vozovky tak, aby byla umoÏnûno odstraÀování snûhu do stran pfii
provádûní zimní údrÏby.
Odstranûní vûtví a jin˘ch porostÛ proveìte v termínu od 1. fiíjna do 30. listo-
padu 2003. 
Uplyne-li tato lhÛta, bude nezbytn˘ zásah proveden pracovníky Technic-
k˘ch sluÏeb mûsta Krásná Lípa.

MûÚ Krásná Lípa



Nemyslím tím ani sport profesio-
nální, ani poloprofesionální a ani
v˘konnostní, ale to, co koná fiada
domácích i chalupáfiÛ pro své
zdraví - a nûkdy také proti nûmu.

V létû vídáme nejãastûji fiadu tu-
ristÛ - na kolech ãi pû‰mo - pozná-
vat krásy zdej‰ího okolí. A Ïe je
tûch krás nevídanû, nemusím ãte-
náfiÛm Vik˘fie asi zdÛrazÀovat. Ko-
lem na‰í chalupy jich kráãí ãi jezdí
mnoho a zvlá‰tû ve dnech soustfie-
dûného turistování (napfi. kdyÏ je
vyhlá‰ena fiada turistick˘ch, rÛznû
dlouh˘ch tras nebo pfii vycházce
ke kouzelnému, ãarovnému lesu)
jsou jich úplné davy. Nûkdy je v‰ak
v˘sledek pfiekvapující - chalupáfii
se totiÏ dost „cítí“ a vydávají se na
cyklistick˘ v˘let, délkovû ne vÏdy
pfiimûfien˘. Potom vidíme, Ïe ko-
lona se ponûkud „roztrhala“ a pfii
návratu dojíÏdûjí jednotliví jezdci
postupnû - ti poslední vût‰inou
s otlaãen˘m „pozadím“, vyãer-
paní, coÏ je zbavuje na nejbliÏ‰í ho-
diny (nûkdy i dny) schopnosti v˘-
znamnûj‰ího pohybu.

V zimû, pokud napadne sníh, tu-
risté mûní kola za bûÏky - asi prv-
ním a nejvytrvalej‰ím z na‰eho
okolí je vÏdy nestárnoucí pan Han-
zalík.

Mezi sporty patfií samozfiejmû
i plavání - letos byla voda

v „Pûtce“ krásná, bohuÏel v po-
sledních dnech se v˘raznû zhor‰ila.
Máme v‰ak stále pfiehradu v Ky-
jovû a v ní je moÏno se patfiiãnû
vyfiádit.

Pro vût‰inu v‰ak pod pojmem
„sport“ se rozumí kolektivní hry. Pro
nás pak vût‰inou „pomal˘ tenis“ -
„softtenis“. Hfii‰tû máme hned
u sousedÛ za chalupou a tam se
poãátkem roku o víkendech, po-
zdûji skoro kaÏdodennû scházíme
a urputnû bojujeme. V‰ichni hráãi
jsou mladí - jednomu je 82 let, dal-
‰ímu 81, dal‰ím 71 a 70, nûkolik se
pohybuje kolem ‰edesátky - „cu-
cáky“ jsou ãtyfiicátníci ãi dokonce
mlad‰í. Ani Ïeny nejsou vylouãeny
a tak jednou jde o boj „praÏákÛ“
proti domácím, jindy „Doubické“
proti „Wolkerovû“ ãi „Havlíãkovû“,
jindy zase souboj rodin proti sobû
ãi souboj smí‰en˘ch (nemyslím
vÏdy pohlavnû) dvojic. U hry je
mnoho legrace, nûkdy více slov
neÏ hry - ta slova jsou publikova-
telná, ãasto v‰ak i nepublikova-
telná a nevhodná pro dûti a mlá-
deÏ a u sucharÛ i Ïalovatelná. Pfii
kraÈasech za síÈ ãi „prasátku“ jsou
slu‰nûj‰ím komentáfiem slova „Ten
had!“ nebo „Potfiebovalo to rybu“,
nûkdy tfieba „NeudrÏí moã a teì
mne honí po hfii‰ti“. Pfiekvapující
zákroky jsou komentovány slovy

„Ty jeho paãmáchy ...“ (rozu-
mûjme ruce). Nûkdy v‰ak v˘kon
stoupá, v˘mûny jsou velmi dlouhé,
smeã stíhá kraÈas ãi zalití - komen-
táfi divákÛ pak zní „Ani ve Wimble-
donu to tak nehrají“ a „Mûla by
pfiijet televize“. Hráãi hrají obûtavû
a kdyÏ nûkdo skonãí na zemi pá-
dem, ostatní to povzbudí - i k ne
právû hezk˘m slovÛm. V˘sledek
jednotliv˘ch utkání je vÏdy ve
hvûzdách - nûkdy je to pro favority
velmi snadné, nûkdy v‰ak jsou boje
velmi urputné a známé hvûzdy
prohrají s outsiderem. VÛli v‰ak mají
v‰ichni velkou - napfiíklad Olda
BroÏ se po dva dny omlouval, pro-
toÏe spadl s kola a ve shodû s hes-
lem „Sportem k trvalé invaliditû“ si
pochroumal  Ïebra. Potom se pfii-
‰el alespoÀ podívat a neodolal -
nemohl se ohnout, pfiedklonit,
rychle popobûhnout, pfiesto k ut-
kání nastoupil a prokázal u sítû vr-
cholnou úderovou techniku (byl
vlastnû zdí odráÏející míãe) a spolu
s panem Koãím mne s Pavlem Bru-
‰ákem „vyprovodili“ s nelichotiv˘m
v˘sledkem 21:8. Pro poraÏené to
znamenalo odepfiení veãefie, coÏ
v‰ak nemuselo b˘t právû ne-
správné a nezdravé. Pfiesto to bylo
- jako vÏdy - krásné.

Proto sportujme, trapme své tûlo -
alespoÀ netloustne nebo tloustne
pomaleji.

Ing. JUDr. Stanislav Zahradníãek
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Sport v Krásné Lípû

Telefon vyzvánûl hezky dlouho a já si pfiedstavoval,
jak ho pracnû doluje z vaku. Koneãnû se ozval jeho
hlas.

„âau, kde se‰?"
„Sedím na námûstí v Luhaãovicích a pozoruju Ïen-

sk˘."
„Jedu tou nejkrat‰í trasou. Asi za hodinu budu na

místû."
Nevím, po jak˘ch cestách Miroslav bloudil. Já jsem

zatím tfiikrát objel kolem mûsta, zjistil jsem, kde je sta-
dion, kde pramení Vincentka, projel jsem lázeÀskou
kolonádou, v tenisovém areálu pfiihlíÏel zápasu ve
ãtyfihfie a kdyÏ uÏ se ‰efiilo a v parku rozsvûcovaly
lampy, vyjel jsem Miroslavovi naproti. Objevil jsem ho
na hlavní silnici. Hlavu mûl sklonûnou nad fiidítky, no-
hama se ztûÏka opíral do pedálÛ. ·lapali jsme spolu
do prudkého kopce. „Ten stadion postavili na vrcholu
Eigru?" klel za jízdy. Nahofie na kopci stál nov˘ hotel.

SjíÏdûli jsme opatrnû po úzké pû‰inû ke stadionu a za-
stavili u travnaté plochy. Na protilehlé stráni trÛnila tri-
buna. Nedaleko kabin v sousedství pfiíjezdové cesty
jsme objevili krb. Nad ním se klenula stfií‰ka.

„To je ideální místo pro ná‰ tábor," pravil Miroslav
a pustil se do nafukování lehátka. AÏ ráno, kdyÏ jsme
se probudili, jsem pochopil v˘znam slova tábor.

Miroslav, leÏe ve spacáku, se na mû podíval oãima
zvût‰en˘ma tlust˘mi skly br˘lí a fiekl: „Je tu hezké
místo. Co kdybychom tu pfiespali je‰tû jednu noc?"

Na stadion pfii‰el správce. Sympatick˘, kulaÈouãk˘
pán. Otevfiel dvefie od kabin, kde jsme se mohli ospr-
chovat, nabídl nám levné pfiespání v hotelu a pora-
dil, kde grilují v˘teãné sele.

„Jsme otrlí ho‰i o‰lehaní severním vûtrem. My se ne-
potfiebujeme vyvalovat v hotelu," pravil Miroslav a vy-
lezl se spacáku.

Pokraãování ve Vik˘fii ã. 217

Vojtûch Kuthan: Jak jsem jel na kole kolem âeské republiky – ãást 10.
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Jako kaÏd˘ rok, tak i v leto‰ním
roce vám chceme poskytnout
nûkolik rad a upozornûní v souvis-
losti se zahájením topné sezóny.
Nejdfiíve nûkolik slov k na‰im spo-
luobãanÛm, ktefií pouÏívají k vytá-
pûní tuhá paliva, tzn. uhlí, dfievo
a nyní i rÛzné brikety lisované
z dfievních odpadÛ. Závady,
které jsou ãasto u tohoto zpÛ-
sobu vytápûní pfiíãinou poÏárÛ se
neustále opakují a jsou to ze-
jména:
- vadn˘ komín, trám v komínû,

opadané vyzdûní komína, za-
dehtovan˘ komín, nevyãi‰tûn˘
komín nebo ‰patné odizolování
pfii prÛchodu stfiechou a po-
dobnû
- vadná nebo nedostateãná

podloÏka pod zdrojem tepla
a nedostateãná bezpeãná vzdá-
lenost topidel od hofilavé hmoty
- vadné pfiipojení nebo ‰patnû

odizolovan˘ prostup koufiovodu
hofilavou stûnou.
V souvislosti se závadami ko-

mínÛ si vás dovolujeme upozor-
nit, Ïe je stále v platnosti vyhlá‰ka
MV ã. 111/81 Sb. o ãi‰tûní ko-

tové dokumentace na Vnitfiní
komunikaãní systém mûsta –
Centra âeského ·v˘carska fir-
mou APIS Nov˘ Bor, spol. s r. o.
dle pfiedloÏené nabídky. 

2. Podání Ïádosti o dotaci
Usnesení RM ã. 21 - 05
RM schvaluje podání Ïádostí
o státní dotaci u Ministerstva
pro místní rozvoj  âR z Programu 
obnovy venkova pro rok 2004: 
- obnova parãíku v Kyjovû    
- rekonstrukce autobusov˘ch
zastávek v Krásném Buku, Za-
hradách a Vlãí Hofie.

3. Studna v Kyjovû
Usnesení RM ã. 21 - 06
RM bere na vûdomí prodej po-
zemku 172, k. ú. Kyjov Pozemko-
v˘m fondem âR,  dopis Ing.
Hubschera  ve vûci studny v Ky-
jovû a posouzení právního zá-
stupce mûsta v dané vûci
a ukládá vedoucímu odboru
v˘stavby MûÚ upozornit na nes-
rovnalosti vzniklé pfievodem
a vydan˘mi úfiedními rozhodnu-
tími.

4. Finanãní pfiíspûvek Klubu dÛ-
chodcÛ
Usnesení RM ã. 21 - 07
RM schvaluje poskytnutí finanã-
ního pfiíspûvku ve v˘‰i 2000,-- Kã
k úhradû dopravy Klubu dÛ-
chodcÛ na zájezd do Litomûfiic
- Zahrada âech.

5. Vymáhání dluÏné ãástky
Usnesení RM ã. 21 - 08
RM schvaluje vymáhání dluÏné
ãástky 25 000,- Kã, která vznikla
nedodrÏením dohody o ukon-
ãení pronájmu nemovitosti ze
dne 20. 3. 2003 uzavfienou mezi
HROT s. r. o. Ole‰ka zastoupená
Otakarem Hrneãkem a Mûstem
Krásná Lípa.

6. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 21 - 09
RM schvaluje plán akcí kultur-
ního domu na mûsíc fiíjen.

I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Podpora Ústeck˘m krajem
Usnesení RM ã. 21 - 01
RM bere na vûdomí zpracova-
nou studii proveditelnosti na
projekt Centrum âeského ·v˘-
carska a schvaluje Závûreãnou
zprávu projektÛ :
a) Setkávací centrum (oprava
fasády a stfiechy) 
b) Centrum NP âeské ·v˘car-
sko (pfiíprava, dokumentace)
podporované Ústeck˘m kra-
jem.

2. Stavba âOV a kanalizace
Usnesení RM ã. 21 - 02
RM bere na vûdomí dopis sta-
rosty mûsta fiediteli VHS, s.r.o. Te-
plice ve vûci neuspokojivého
prÛbûhu a stavu stavby âOV
a kanalizace Krásná Lípa (pfie-
dev‰ím stav komunikací, pfiípo-
jek vodovodu a kanalizace, do-
pravní situace atp.).

II. DO·LÁ PO·TA
1. Byty
Usnesení RM ã. 21 – 03
RM schvaluje pronájem bytu ã.
3 Nemocniãní 1072/36, Krásná
Lípa v tomto pofiadí:
1) Hanu‰ Jaroslav, bytem PraÏ-
ská 944/37, Krásná Lípa
2) Jadrníãková Stanislava, by-
tem Nemocniãní 1149/12a
3) Dohnalová Lenka, bytem
·tursova 442/2
Nájemník uhradí pfied podpi-
sem smlouvy kauci ve v˘‰i
5000,- Kã.

III. RÒZNÉ
1. Vnitfiní komunikaãní systém
Usnesení RM ã. 21 - 04
RM bere na vûdomí informaci
o pfiípravách vyhlá‰ení pro-
gramu Phare 2001 – 2003
a schvaluje zpracování projek-

USNESENÍ
ze 21. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konaného dne

02.10. 2003.

Topná sezóna
zaãíná

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto infor-
mace:
- odmûny za v˘kon funkce
- znaleck˘ posudek – Janda
- Vik˘fi 2003
- dopis ministrovi Mgr. Pavlu
Nûmcovi – MMR âR
- dopis statutárnímu zástupci
hejtmana Ústeckého kraje Jaro-
slavu Foldynovi
- vyjádfiení SCHKO LH k akci re-
vitalizace rybníka Cimrák
- dopis PF âR ve vûci bezúplat-
ného pfievodu pozemkÛ z ma-
jetku státu obcím

RM dále projednala zápisy
z jednání tûchto komisí:
- zdravotnû sociální ze dne 
16. 9. 2003
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mínÛ, která urãuje i lhÛty pro ãi‰-
tûní komínÛ, a to u spotfiebiãÛ na
pevná paliva 6x roãnû a u spo-
tfiebiãÛ na plynná paliva je to mi-
nimálnû 2x roãnû. U komínÛ v re-
kreaãních domcích a chatách,
které nejsou pouÏívány celo-
roãnû, se musí komín ãistit min.
1x roãnû.
V domácností, které pouÏívají

elektfiinu jako zdroj pro vytápûní,
a v domácnostech, které mají
rozvod el. proudu proveden hliní-
kov˘mi vodiãi, by se mûly obãas
sejmout kryty zásuvek a provést
dotaÏení vodiãÛ. Vzhledem k ne-
bezpeãí úrazu el. proudem do-
poruãujeme toto provést odbor-
níkem. 
V domácnosti vyuÏívajících k vy-

tápûní zemní plyn nebo propan –
butan je tfieba b˘t velmi obe-
zfietn˘ pfii zji‰tûní charakteristic-
kého zápachu topného plynu
v místnosti nebo v domû.
V tomto pfiípadû je nezbytné ih-
ned:
- zajistit nepouÏívání otevfieného

ohnû, nezapínat Ïádné el. spo-
tfiebiãe, uzavfiít v‰echny uzávûry
plynu a tuto situaci ihned nahlásit
plynárenskému dispeãinku na tel.
ãíslo 1239
DÛleÏité zásady pfii ohlá‰ení po-

Ïáru:
Telefonní ãísla pro ohlá‰ení po-

Ïáru jsou: 150 z kaÏdého typu te-
lefonu, nebo spoleãné krizové
ãíslo: 112, taktéÏ z kaÏdého typu
telefonu. Pfii ohlá‰ení poÏáru je
tfieba uvést:
- co hofií, kde hofií, rozsah po-

Ïáru, jméno a telefonní ãíslo
ohla‰ovatele poÏáru k ovûfiení
zpûtn˘m dotazem
Ovládací tlaãítka k vyhlá‰ení

poÏárního poplachu manuelnû
jsou v na‰em mûstû na budovû
Technick˘ch sluÏeb mûsta v Ple-
tafiské ulici ã. 3 a na obytném
domû v Masarykovû ulici ã. 9,
proti MûÚ.
Na závûr vám pfiejeme, abyste

tyto zásady nemuseli nikdy pou-
Ïít.

Roman Koi‰
velitel JPO – SDH

Lubomír Polák
poÏární preventista

Informace majitelÛm nemovitostí o postupu pfii zji‰Èování prÛbûhu hranic
nemovitostí

- Místní ‰etfiení za úãelem zji‰Èování prÛbûhu hranic pozemkÛ a vnûj‰ího
obvodu budov bude probíhat od fiíjna 2003 pfiibliÏnû do kvûtna 2004.

- Místní ‰etfiení organizují a provádûjí pracovníci Katastrálního úfiadu za
pfiípadné spolupráce Mûsta Krásná Lípa (pracovnice odb. v˘stavby a ÎP –
V. Do‰ková). 

- Oznámení termínu a ãasu místního ‰etfiení obdrÏí v‰ichni vlastníci ne-
jménû t˘den pfiedem pozvánkou doruãenou do vlastních rukou (po‰tou
nebo doruãitelem).

- K místnímu ‰etfiení si vlastníci oznaãí trval˘m zpÛsobem nesporné hranice
sv˘ch pozemkÛ. Za trvalé oznaãení se povaÏuje napfi. zeì, sloupky plotu,
plastové, kamenné ãi Ïelezobetonové hraniãní znaky (mezníky), zabeto-
novaná ocelová trubka nebo v pfiípadû tvrdého povrchu (skála, beton,
asfalt) zapu‰tûn˘ hfieb nebo vytesan˘ kfiíÏek. 

Pokud vlastnická hranice nebude pfied místním ‰etfiením fiádnû ozna-
ãena, pracovníci katastrálního úfiadu  ji se souhlasem dotãen˘ch vlastníkÛ
oznaãí dfievûn˘mi kolíky a vyzvou vlastníky k následnému trvalému ozna-
ãení nûkter˘m z v˘‰e popsan˘ch zpÛsobÛ (na náklady vlastníkÛ ) ve stano-
vené lhÛtû, nejdéle v‰ak do zahájení mûfiick˘ch prací. 

V pfiípadû neznatelné hranice pozemku slouãeného do vût‰ího celku
(pole, komunikace atp.) oznaãení nebude poÏadováno.

- Souãasnû s ‰etfiením hranic bude provûfiována i správnost evidovan˘ch
údajÛ o vlastnících, tj. jméno, rodné ãíslo a adresa trvalého bydli‰tû. Bude
moÏné ohlásit i tzv. doruãovací adresu.

- Kromû prÛkazu totoÏnosti je vhodné pfiedloÏit i v‰echny úfiední listiny t˘-
kající se nemovitostí, 

tj. napfi. smlouvy, kolaudaãní rozhodnutí, geometrické plány, listiny doklá-
dající zmûnu jména apod.

- Vlastníci nemovitosti jsou povinni se místního ‰etfiení osobnû zúãastnit
nebo za sebe poslat zplnomocnûného zástupce : 

a) v pfiípadû nemovitostí zapsan˘ch v katastru jako spoleãné jmûní man-
ÏelÛ  postaãuje pfii vzájemném zastoupení, dostaví-li se jeden z manÏelÛ. 

Plná moc v tomto pfiípadû nebude vyÏadována. 
b) jménem spoluvlastníkÛ mÛÏe jednat i pouze jeden nebo nûktefií spolu-

vlastníci. K sepsání plné moci lze pouÏít vzor, kter˘ bude pfiiloÏen k po-
zvánce.

Podpisy ostatních spoluvlastníkÛ nemusí b˘t ovûfieny.
c) pokud zmocnûn˘ zástupce nebude mít Ïádn˘ vlastnick˘ vztah k pfiíslu‰-

n˘m nemovitostem, musí b˘t podpis na plné moci úfiednû ovûfien napfi. pfií-
slu‰n˘m pracovi‰tûm mûstského nebo obecního úfiadu nebo notáfiem.

To je vÏdy pfiípad osoby, která není zapsána jako vlastník v katastru ne-
movitostí (napfi. soused, druh˘ z manÏelÛ pfii rozdûleném vlastnictví atp.). 

- Pokud bude zji‰tûn nesoulad mezi skuteãn˘m stavem v terénu a stavem
evidovan˘m v katastru nemovitostí (napfi. nevyznaãené stavby, zmûny
druhu pozemku, apod.), budou vlastníci vyzváni, aby ve stanovené pfiimû-
fiené lhÛtû pfiedloÏili listiny dokládající tyto zmûny.

- Spor sousedÛ o prÛbûh hranic nemovitostí je fie‰iteln˘ jejich vzájemnou
dohodou nebo se stav hranic ponechá bez úprav a spor musí b˘t fie‰en
soudní cestou.

Po vy‰etfiení v‰ech hranic nemovitostí bude provedeno jejich zamûfiení
odborem mapování Katastrálního úfiadu v Liberci.

Pfiípadné dotazy zodpoví povûfiená pracovnice Katastrálního úfiadu Rum-
burk, Ing. Jifiina Bejrová - telefon 412 332 019.

Katastrální úfiad Rumburk
realizuje v katastrálním území Krásná Lípa
OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOV¯M

MAPOVÁNÍM


