
KdyÏ jsem pfied necel˘m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním kon-
certu mimo jiné pfiání  „bankomat", tu‰il jsem jiÏ, Ïe po posledních jednáních s fie-
ditelem âeské spofiitelny je to vûc snad uÏ reálná. Po nûkolika  dal‰ích doho-
dách, zmûnách, zru‰ení a opûtovném potvrzení se koneãnû zaãalo stavût
a v ãervnu leto‰ního roku jsme mohli nov˘ spofiitelní bankomat koneãnû spustit. 

V jarních mûsících jsme zároveÀ jednali s dal‰ími bankami o moÏnosti zfiídit je‰tû je-
den bankomat, kter˘ je zapojen do systému MUZO (z dÛvodÛ poplatkÛ). Tento
systém vyuÏívají v‰echny ostatní banky, takÏe drÏitelé platebních karet jin˘ch bank,
neÏ je âeská spofiitelna, nemusí platit vysoké poplatky, jako v tom spofiitelním.

Jednání dospûla nejdále s nejvût‰í ãeskou bankou, s âSOB. Nastal nûkolikamû-
síãní  ãas pfiíprav, povolování a dohod. A v souãasné dobû je jiÏ bankomat âSOB
umístûn v objektu PraÏská 3 (dÛm Správy majetku mûsta – „byÈáku"). V dobû, kdy
budete ãíst tyto fiádky ve Vik˘fii, bude jiÏ (pokud se nic mimofiádného nepfiihodí),
dal‰í bankomat v provozu, anebo tûsnû pfied spu‰tûním. 

Bude jiÏ potom jen na nás pfiíp. na
náv‰tûvnících mûsta, aby sluÏby obou
bankomatÛ dostateãnû vyuÏívali
a aby je banky mûly dÛvod provozo-
vat. Bankomat se samozfiejmû vyplatí
provozovat jen v místech, kde je
o jeho sluÏby zájem, a to znamená
tam, kde na sebe vydûlá. 

Je to tedy i na nás. 
Vûfiím, Ïe pisateli onoho vánoãního

pfiání, a nejen jemu, jsme udûlali ales-
poÀ malou radost.
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Dal‰í bankomat v na‰em mûstû

Koncem ãervence leto‰ního roku,
krátce po poledni, se jeden praÏsk˘ re-
kreant za pomoci místního nezletilce
rozhodl, Ïe si doplní svou zahradu v
Brtníkách o nûkolik okrasn˘ch kefiÛ. Po-
fiídit je hodlal levnû, z právû dokon-
ãené sadovnické úpravy  u vlakové
zastávky v Krásné Lípû. Díky pozornosti
místních spoluobãanÛ v‰ak byla zazna-
menána SPZ vozidla, kter˘m si lapkové
kofiist odváÏeli. Tato skuteãnost byla
oznámena Policii âR a ‰koda následnû
vyãíslena na témûfi 1700,- Kã. Pfiede-
v‰ím díky nadstandardnímu pfiístupu

praporãíka Jifiího Horãiãky z místního
oddûlení PâR se podafiilo pfiípad dofie-
‰it a pachatele usvûdãit. Potrestáním
viníka se vzhledem k v˘‰i ‰kody bude
zab˘vat pfiestupková komise mûsta.

PfiípadÛ zcizování dfievin není na‰tûstí
v na‰em mûstû mnoho, pfiesto kaÏd˘
dÛslednû vy‰etfien˘ pfiípad je varová-
ním pro kaÏdého, kdo by o nûãem po-
dobném uvaÏoval. Podobn˘ pfiístup by
se jistû vyplatil i u dal‰ích podob van-
dalismu a nevhodného chování na ve-
fiejnosti.

Nákup za pût prstÛ se nevyplatil

Na snímku je vidût témûfi hotov˘ objekt budoucího bufetu (uprostfied), základ
centrálního kurtu (dole), kde bude umûlá tráva, osvûtlení kurtu, tribuna a nad ní
dva kurty (traktor na nû právû rozprostírá antuku), tréninková tenisová stûna
(vzadu vlevo), kout pro malé dûti a chodníky (vpravo) a za ním minigolf.

Foto: Zbynûk Linhart

V˘stavba sportovního areálu za tûlocviãnou

Pfiedstavte si, Ïe existují celé zá-
stupy lidí, ktefií jsou pfiesvûdãeni
o tom, Ïe obce a mûsta mají ve
sv˘ch rozpoãtech spoustu penûz
nazbyt. A Ïe vlastnû ani tak po-
fiádnû nevûdí, co s nimi. JenÏe sku-
teãnost je ponûkud jiná. V pfiípadû
Krásné Lípy se obrací kaÏdá koruna
dvakrát, neÏ se vydá, shání se pfiís-
pûvky a dotace, a díky tomu v‰emu
je moÏné investovat do v˘stavby in-
frastruktury, která mûstu v bu-
doucnu umoÏní dal‰í rozvoj. JenÏe -
jak uÏ bylo fieãeno - mnoho zájmo-
v˘ch skupin a firem vnímá pfiítom-
nost penûz v pokladnû jako v˘zvu
k jejich odãerpávání. SnaÏí se
a ãasto neváhají obce a mûsta do-
slova vydírat. V‰ak se také vedou
nejrÛznûj‰í spory, kladeny jsou nej-
rÛznûj‰í poÏadavky - aÈ jiÏ jde o po-
hotovostní sluÏbu (cca. 17 Kã na ob-
ãana) nebo zubní pohotovost (cca.
4 Kã na obãana), nebo nejnovûji
o dopravní podnik (cca. 150 Kã na
obãana). V‰ichni fiíkají, jako by se
snad domluvili: Pokryjte na‰i ztrátu,
nebo nebudeme sluÏbu poskytovat! 

V pfiípadû dopravního podniku,
kter˘ usiluje o zv˘‰ení pfiíspûvku na
dopravní obsluÏnost, se zdá, Ïe do-
konce získává podporu kraje. Pro
na‰e mûsto by zv˘‰ení znamenalo
zhruba 400 000 Kã z rozpoãtu navíc,
pro ·luknovsk˘ v˘bûÏek celkem pak
nav˘‰ení o 8 miliónÛ. To v‰e na úkor
rozvoje obcí (za 400 000 Kã uÏ lze le-
cos postavit!). Proã ale má ztrátu
z podnikání platit právû obec - tedy
spoleãenství obyvatel - tedy my
v‰ichni? Platí snad nám nûkdo na‰e
ztráty?

Tomá‰ Salov

Úpravy pfied instalací a zprovoznûním
nového bankomatu na PraÏské 3, (zl)

J. Koláfi

Zbynûk Linhart, starosta mûsta



Básnífika a spisovatelka Anna Wald-
hauserová se narodila 18. ledna 1860
v Krásné Lípû, dle dfiívûj‰ího ãíslování
v domû ã. 13 na námûstí.  V roce 1878
se provdala za Alfrreda Antona Wald-
hausera ze ·luknova, kde také aÏ do
smrti manÏela v roce 1900 Ïila.

A. Waldhauserová psala pfiedev‰ím
básnû v krásnolipském náfieãí, které hu-
mornou formou popisovaly zvyky a tra-
dice místního obyvatelstva. Inspiraci
mûla údajnû ãerpat i rozhovorÛ obyva-
tel mûsta, které se ãasto odehrávaly
pfiímo pod okny jejího bytu na námûstí.
Básnífika v‰ak mûla také velmi blízk˘
vztah k hudbû, v roce 1910 probûhla
premiéra jejího baletu „Mohnblumen-
zauber" (Kouzlo vlãích mákÛ). Pro velk˘
úspûch muselo b˘t pfiedstavení nûkoli-
krát opakováno. 

Díla Anny Waldhauserové vznikala
pfiedev‰ím po jejím návratu ze ·luknova
do Krásné Lípy. K domovskému mûstu
cítila bás-
nífika ob-
zvlá‰È silnou
vazbu. Po
doruãení pfií-
kazu k od-
sunu zvolila
dne 12. 4.
1946 ve
vûku 86 let
dobrovoln˘
odchod ze
Ïivota.

V sobotu 1. listopadu 2003 byl na
mûstském hfibitovû slavnostnû odhalen
památník krásnolipské rodaãce Annû
Waldhauserové. O vytvofiení památ-
níku se zasadily místní organizace
Svazu NûmcÛ z Krásné Lípy a Rum-
burka, které také shromáÏdily finanãní
prostfiedky na jeho v˘stavbu. „Jedním
z podnûtÛ se stal dovûtek v nedávno
vydané knize Die Waldhauserin", fiíká
Heidi Hlaváãová, pfiedsedkynû MO
Svazu NûmcÛ v Rumburku, kter˘ zní:
„Aãkoli ji (A. Waldhauserovou) dnes
nepfiipomíná pamûtní deska, ani náh-
robní kámen, vytvofiila si sama pomník
sv˘mi básnûmi."

„Nyní, po 57 letech se pfiece jen po-
dafiilo vytvofiit pro A. Waldhauserovou
pomníãek," doplÀuje paní Hlaváãová.

Uctít památku básnífiky pfii‰lo u pfiíleÏi-
tosti slavnostního odhalení více neÏ 70
úãastníkÛ. Mezi hosty byli také starosta
mûsta Zbynûk Linhart a Helmut Michel,
vydavatel periodika Unser Niederland.

„Na‰e mûsto se v posledních letech
snaÏí pfiipomínat si osobnosti, na které
mÛÏe b˘t hrdé. Takovou osobností je

také Anna Waldhauserová," pronesl
starosta Linhart ve své fieãi. 

Slavnostní akt byl ukonãen recitací
básnû krásnolipské autorky a zlidovû-
lou skladbou Franze Schuberta v po-
dání trumpetisty Karla Dvorského. 

Akce byla ukonãena v domû kultury,
kde organizátofii pro úãastníky pfiipravili
drobné obãerstvení. 

Foto: Gunther Johne, jeden z organizá-
torÛ akce, zapaluje svíci na právû 
odhaleném památníku Anny Wald-
hauserové, krásnolipské básnífiky a spi-
sovatelky. 

V Krásné Lípû v souãasnosti Ïije 3560 obyvatel evidova-
n˘ch k trvalému pobytu. Podle posledních údajÛ, které
máme k dispozici od rumburského Úfiadu práce, ekono-
micky aktivních obyvatel je na území mûsta 1 722. Z tohoto
poãtu je evidováno 370 uchazeãÛ o zamûstnání, Ïen je
z toho 148. Celková míra nezamûstnanosti je tedy jiÏ témûfi
21,5 % práceschopného obyvatelstva. âísla jsou to sama
osobû vysoká, ov‰em závaÏnûj‰í je dlouhodob˘ trend jejich
rÛstu. CoÏ je problém nejen na‰í obce a regionu, ale i celé
republiky. Navíc se blíÏí konec sezónních prací ve stavebnic-
tví, zemûdûlství a lesnictví, takÏe se dá pfiedpokládat jejich
dal‰í zvy‰ování. 

Spolupráce mûsta s Úfiadem práce, poboãkou Rumburk
je na  velmi dobré úrovni, v leto‰ním roce mûsto zamûstná-
valo 45 osob v rámci vefiejnû prospû‰n˘ch prací. Není to sa-
mozfiejmû zpÛsob fie‰ení rÛstu nezamûstnanosti, ale fiadû
spoluobãanÛ se alespoÀ usnadní komplikovaná Ïivotní situ-
ace a mûsto získá za v˘hodn˘ch podmínek moÏnost realizo-
vat zámûry, na které by jinak nezb˘vala síla ani  prostfiedky.
Tento zpÛsob zamûstnávání je zároveÀ dobrou moÏností vy-
zkou‰et si pracovníky, kter˘m mÛÏe b˘t perspektivnû nabíd-

nuto trvalé zamûstnání. Toto se velmi osvûdãilo pfii doplÀo-
vání pracovníkÛ Technick˘ch sluÏeb. V˘raznû se tak sniÏuje
riziko, Ïe zamûstnáme ãlovûka, kter˘ posléze nesplÀuje na‰e
pfiedstavy o pracovním nasazení ãi v˘konu a jehoÏ pfií-
padné propu‰tûní nám zákoník práce v souãasné podobû
rozhodnû neusnadÀuje. 

J. Koláfi
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Odhalen památník dal‰í v˘znamné
osobnosti

Firma jiÏ vymáhá dluhy

Anna 
Waldhauserová

Nezvan˘ host zavítal v minul˘ch t˘d-
nech do nûkter˘ch domácností
v Krásné Lípû. Svou ãinnost zaãátkem
fiíjna zahájila západoãeská firma
PROFI-CZ, s. r. o. Radou mûsta Krásná
Lípa byla vybrána, aby od osob i firem
vymohla dluÏné ãástky za pronájem
nebytov˘ch prostor, za nájem z bytÛ
a úhradu sluÏeb.

Od zahájení akce uplynul pouze

krátk˘ ãas a na hodnocení úspû‰nosti
vymáhání pohledávek je tudíÏ brzy.
Jisté v˘sledky se ale jiÏ dostavily. K 10.
listopadu 2003 se 75 % z v˘‰e uvede-
n˘ch dluÏníkÛ dohodlo se zástupci
firmy na splátkovém kalendáfii, kter˘
zaãne platit od listopadu 2003. Podle
zváÏení Rady mûsta Krásná Lípa by
firmû PROFI-CZ mohly b˘t pfiedány
dal‰í pohledávky. 

Anna Waldhauserová 
(18.1.1860 - 12.4.1946)

Nezamûstnanost v Krásné Lípû
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Impulsem k sepsání tohoto ãlánku o hradû
Krásn˘ Buk bylo zdû‰ení. Zdû‰ení z toho, Ïe
nûkdo neznám˘ niãí státem chránûnou kul-
turní památku. Bûhem fiíjnové náv‰tûvy za-
niklého hradu se na pfiístupové cestû pova-
loval stavební materiál a plastové lahve.
Nepofiádek korunovala vyzdûná jáma pfii-
pomínající studnu a tabulka „Zákaz vstupu –
stavba povolena". 

Pátraní po domnûlém ‰kÛdci ukázalo, Ïe
v‰e je jinak neÏ se pÛvodnû zdálo. Na zfiíce-
ninû hradu Krásn˘ Buk nekutají zlatokopové,
ale probíhají zde oficiální záchranné práce.
Pravda – pfiíli‰ se o nich neví, probíhají v‰ak
v souladu se zákonem. Díky nim se podafií
odkr˘t a zakonzervovat pozÛstatek mo-
hutné válcové vûÏe, zvané bergfrit, která
k hradu pfied dávn˘mi stoletími neodmysli-
telnû patfiila.  

Pro pfiipomenutí - zfiícenina hradu Krásn˘
Buk (pÛvodnû Schönbuch) je jednou z nej-
cennûj‰ích památek na severu âech.
Jedná se o vzácnû dochovan˘ hrad bergf-
ritového typu, postaven˘ nûkdy ve druhé
polovinû 13. století. Od svého zániku v roce
1339, nikdy nebyl pfiestavován, a proto je
tak dÛleÏit˘ pro badatele v oboru hradní ar-
chitektura. V Ilustrované encyklopedii ães-
k˘ch hradÛ se pod heslem bergfrit do-
ãteme, Ïe se jednalo o okrouhlou
útoãi‰tnou vûÏ. ObyvatelÛm hradu poskyto-
vala poslední útoãi‰tû, pfiístupná byla
pouze po mÛstku v prvním patfie a v dobû
míru nebyla ob˘vána.

Na v˘znam hradu upozornil poprvé v se-
dmdesát˘ch letech 20. století Richard Klos
z Krásné Lípy. Osud cenné stavby nebyl lho-
stejn˘ ani nynûj‰ímu majiteli pozemkÛ v okolí
hradu. Státní podnik Lesy âR -  Lesní správa
Rumburk se postaral o zahájení konzervaã-
ních prací v prostoru hradu Krásn˘ Buk. Do-
hlíÏí na nû pracovníci Národního památko-
vého ústavu - územního odborného
pracovi‰tû v Ústí nad Labem. Finanãnû jsou
zaji‰tûny z prostfiedkÛ LesÛ âR a z programu
ministerstva kultury. Není náhodné, Ïe Lesní
správa v Rumburku podporuje právû tuto
akci. Je si vûdoma historické hodnoty
hradu Krásn˘ Buk. „Investice do oprav drob-
n˘ch památek a budování zázemí pro tu-
risty jí není cizí. V letech 2000 – 2003 vûno-
vala na tuto oblast zhruba 1,2 mil. korun,"
uvedl její vedoucí Ing. Pavel Bik.

Cílem dlouhodob˘ch prací, které na
hradû probíhají pod vedením PhDr. Fran-
ti‰ka Gabriela od roku 2002, není pouze
provedení archeologického prÛzkumu.
Podstatné je odkrytí pozÛstatku bergfritu
a jeho zakonzervování pro budoucí gene-
race. MoÏná se ptáte, kde by se na hradû
Krásn˘ Buk vzala vûÏ, kdyÏ je zde v sou-
ãasné dobû k vidûní pouze rozlehl˘ pfiíkop
a kopeãek porostl˘ buky. PozÛstatky vûÏe

a nûkdej‰ího hradního paláce se nezasvû-
cen˘m oãím ukr˘vají právû v této vyv˘‰e-
ninû. 

Harmonogram prací fiíká, Ïe se postupnû
odhalí a vyzdí vnitfiní plá‰È vûÏové stavby
a souãasnû se odkryje a zpevní její obvod.
Do leto‰ního léta se podafiilo odkr˘t ãást in-
teriéru válcové vûÏe, kter˘ asi pÛvodnû
slouÏil jako skladovací prostor nebo hlado-
morna. Horní ãást vûÏe urãená k obranû, se
nedochovala. Pokud pfiedpokládáte, Ïe se
bûhem dvou sezón archeologického prÛ-
zkumu podafiilo uskuteãnit pfievratné ob-
jevy, budete zklamáni. Dosud byl vyzvednut
pouze materiál z 19. století, ale i ten staãil
archeologÛm pofiádnû zamotat hlavu. Ne-
dokáÏou si totiÏ vysvûtlit, jak se na hrad do-
stal. Jedna pracovní hypotéza poãítala
s existencí novodobého hostince, ale ne-
byla potvrzena. 

Stavební práce na hradû Krásn˘ Buk by
mûly b˘t dokonãeny v roce 2004 pfiíp. 2005.
Náv‰tûvníci, ktefií sem poté zavítají, pfied se-
bou spatfií dobfie patrnou spodní ãást
bergfritu. Ve‰keré nálezy uskuteãnûné bû-
hem záchrann˘ch prací na hradû Krásn˘
Buk budou archeology z ústeckého odbor-
ného pracovi‰tû Národního památkového
ústavu zdokumentovány v závûreãné nále-
zové zprávû.

A jak˘ byl v˘sledek pátrání po osudu
hradu? Budoucí náv‰tûvníci Krásného Buku
budou vûdût na ãem jsou. Místo zavádûjící
tabule o povolené stavbû zde investor
umístil text o probíhající záchranné akci. My
ostatní mÛÏeme doufat, Ïe prostor hradu
pfiestane fungovat jako ãerná skládka. 

Klára Mr‰tíková

V T-klubu byla postavena nová lezecká
stûna. Do provozu bude uvedena po ná-
vratu správce T-Klubu z nemocenské. Ná-
v‰tûvníci klubu budou moci v bezpeãí vy-
zkou‰et své lezecké schopnosti.

Hana Volfová a Petr Semelka se zúãastnili
pravidelného setkání fieditelÛ folklorních
slavností a festivalÛ, pfiedstavitelÛ festivalo-
v˘ch mûst, hejtmanÛ krajÛ a dal‰ích hostÛ
s pfiedstaviteli Senátu Parlamentu âeské re-
publiky. Smyslem setkání bylo zhodnotit
festivaly a slavnosti pofiádané ãleny Folklor-
ního sdruÏení âR a jejich pfiíprava v roce
2004. 

Mûsto doplácí ze svého rozpoãtu kaÏd˘
rok dopravní obsluÏnost zhruba 40 Kã za
obyvatele. Krajsk˘ úfiad se v závûru roku roz-
hodl pro zmûny, které by pro Krásnou Lípu
i dal‰í obce ·luknovského v˘bûÏku zname-
naly v˘raznû vy‰‰í platbu. Jedná se o ãástku
150 Kã za obyvatele, coÏ je za rok pfies 500
tisíc Kã. To, Ïe se poãet veãerních spojÛ
spí‰e sniÏuje anebo ve stejn˘ ãas odjíÏdí
souãasnû stejn˘m smûrem nûkolik autobusÛ
i vlak, je fakt, pfiesto jsme místo pfiíslibu zlep-
‰ení získali pouze pfiíslib vût‰í platby. Îádná
z obcí ve ·luknovském v˘bûÏku s tímto ne-
souhlasí a tak spoleãnû poÏadují jiné fie‰ení.

Na nûstském úfiadu se jiÏ pilnû pracuje na
tvorbû rozpoãtu pro rok 2004.

KniÏního minitrhu ve Varnsdorfu se 8. listo-
padu zúãastnilo také krásnolipské infor-
maãní stfiedisko. V rámci doprovodného
programu zde fieditel Správy NP Z. Patzelt
a V. Sojka pfiedstavili novou knihu s fotogra-
fiemi národního parku. Václav Sojka pfiipra-
vil pro úãastníky také pfiedná‰ku. Dle neofi-
ciálních mínûní se zde role obrátily
a z minitrhu se po dobu pfiedná‰ky stal do-
provodn˘ program. 

Média v uplynul˘ch t˘dnech pfiinesla fiadu
zpráv o situaci v souvislosti s krásnolipskou
lékárnou. Pro mûsto je v souãasné dobû za-
ji‰tûní v˘deje lékÛ jednou z priorit. Probíhají
jednání s pfiípadn˘mi zájemci o provozo-
vání lékárny ãi v˘dejny lékÛ, kter˘m jsou
nabízeny volné nebytové prostory v domû
sluÏeb. I pfiesto v‰ak bude zfiejmû nûjakou
dobu trvat, neÏ bude provoz lékárny nebo
v˘dejny lékÛ obnoven. Vûfime, Ïe tento stav
pomine co nejrychleji.

Dal‰í termíny svozu separovaného 
odpadu (zelené pytle)  jsou 4. 12. 2003 
a 18. 12. 2003.

Odbor správy majetku mûsta (byÈák) se
stûhuje. Od poãátku prosince bude sídlit
v domû sluÏeb, a to  v prostorách po Union
bance.

Zkrátka Vzniká na hradû Krásn˘ Buk 
ãerná stavba?

Pozvánka
Mikulá‰ská nadílka se koná dne 

7. 12. 2003 od 14 hodin v kulturním
domû Krásná Lípa. 

V‰ichni jsou srdeãnû zváni. 
Vstupné: 5,- Kã

Spoleãenská rubrikaSpoleãenská rubrika

Dne 1.12.2003 by se doÏila 90 let paní
Marie Kvapilová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeÀte s námi.
S láskou vzpomínají dcery 

Eva, Zdenka, Drahu‰e s rodinami.



1. Naìa Surmajová – mistrynû âR
V sobotu 25. fiíjna se ve Varnsdorfu

konalo mistrovství âeské republiky
mlad‰ích ÏákÛ a mlad‰ích ÏákyÀ v zá-
pase ve volném stylu. Krásnolipská
dûvãata opût prokázala, Ïe i pfies krát-
kou dobu trvání tohoto sportu ve
mûstû se probojovala do republikové
‰piãky a Ïe se s nimi musí váÏnû poãí-
tat.

Umístûní dûvãat:
31 kg II. místo Surmajová Krist˘na
33 kg III. místo Ferencová Markéta
37 kg II. místo Petrová Michaela
44 kg III. místo Lesová Iveta
52 kg II. místo Jelínková Lucie
57 kg I. místo Surmajová Naìa 

– mistrynû âR

Tohoto mistrovství se zúãastnilo cel-
kem 138 adeptÛ zápasnického sportu
z 24 oddílÛ celé âeské republiky.

2. Bertóková a Îitniková v Norsku
24. – 26. fiíjna se v Norsku konal velk˘

mezinárodní turnaj star‰ích ÏákÛ a star-
‰ích ÏákyÀ v zápase ve velkém stylu.
Tohoto turnaje se pravidelnû zúãastÀují
pfiední reprezentaãní Ïákovské celky
z celé Evropy.

Leto‰ního „pr˘ slab‰ího" roãníku se zú-
ãastnilo 437 zápasníkÛ a zápasnic ze
14 státÛ.

Do reprezentaãního celku âR dûvãat
byla povolána i dvû dûvãata z Krásné
Lípy. 52 kg Vlasta Bertóková a 62 kg
Dana Îitniková.

Vlasta Bertóková 
– 14 závodnic – 8. místo

Pfiedvedla bojovn˘ v˘kon. Musí zlep‰it
chvatovou techniku. Rezervu má i ve
fyzické kondici. Po odstranûní tûchto
nedostatkÛ je pfiíslibem do budoucna.

Dana Îitníková 
– 13 závodnic – 12.místo

Dana patfií v republice v hmotnosti
do 62 kg ve star‰ích Ïákyních opravdu
mezi nejlep‰í. V této hmotnosti mûla
startovat i v Norsku. BohuÏel mûla pfies
stanovenou hmotnost a musela starto-
vat ve vy‰‰í hmotnostní kategorii. Fy-
zicky na své soupefiky nestaãila. Navíc
mûla ‰patné vylosování soupefiek. Pro
svÛj vûk (roãník 1990) je taktéÏ pfiísli-
bem – hodnocení trenéra reprezen-
tace Franti‰ka MaÀáska.

3. Mistrovství âR Sokola
1. listopadu se konalo ve Varnsdorfu

otevfiené mistrovství âR Sokola pro
star‰í Ïákynû a juniorky. Oddíl zápasu
vyuÏil této moÏnosti startu na vrcholové
soutûÏi a blízkosti místa konání tohoto
mistrovství. I zde na‰e dûvãata excelo-
vala a pfiesvûdãila i zápasnické vedení
Sokola, Ïe patfií mezi nejlep‰í v repub-
lice. 

Umístûní na‰ich dûvãat.
31 kg I. místo Surmajová Krist˘na

velké pfiekvapení
33 kg II. místo Ferencová Markéta

stabilní v˘kon
44 kg IV. místo Lesová Iveta

nejkvalit. obsaz. Hmotnost
48 kg III. místo Faltová Dana

pfiekvapení mistrovství 
52 kg I. místo Bertóková Vlasta

reprezentaãní v˘kon
57 kg II. místo Surmajová Naìa

kvalitní v˘kon
70 kg I. místo Îitníková Dana

bojovná vynikající
Poslední mistrovsk˘ turnaj leto‰ního

roku ãekal na‰e dûvãata 15. listopadu
v Chrastavû. 

Jan Durec
trenér
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3x ze zápasu

Voda v Cimráku bude ãistá
Problém s bujnou vegetací, která se

rozrostla na dnû rybníka Cimrák v prÛ-
bûhu jeho rekonstrukce, je vyfie‰en. Po
del‰ích úvahách a konzultacích se ini-
ciativy ujali ãlenové místní organizace
âeského rybáfiského svazu. Ve spolu-
práci s Technick˘mi sluÏbami mûsta
o prvním listopadovém víkendu ple-
veln˘ porost vysekali a odstranili. Akce
se zúãastnilo kaÏd˘ den 15 rybáfiÛ. Dno
rybníka je tedy ãisté, s minimálním po-
dílem organické hmoty. Ta mohla

v pÛvodním mnoÏství za urãit˘ch okol-
ností po napu‰tûní rybníka, pfii svém
rozkladu zpÛsobit pfiípadné problémy
v kvalitû vody. V následujících víken-
dov˘ch dnech je‰tû probûhne drobná
úprava bfiehov˘ch porostÛ na stranû
u hranice s areálem firem Diosna CZ
a po obdrÏení kolaudaãního rozhod-
nutí mÛÏe zaãít napou‰tûní rybníka. Ko-
laudace úspû‰nû probûhla ve ãtvrtek
6. listopadu 2003.

J. Koláfi

Krásnolip‰tí turisté nechali vysvûtit
místním faráfiem Tomá‰em Kubou
kfiíÏek, kter˘ po dvouletém úsilí opra-
vili.

Foto: ·árka Pe‰ková

Turisté nechali
opraven˘ kfiíÏ
vysvûtit církví

svatou
Krásnolip‰tí turisté nechali církví

svatou vysvûtit kfiíÏek, kter˘ se jim po
dvouletém úsilí nakonec podafiilo
opravit. KfiíÏek se nachází v Kyjovû
a jedná se jiÏ o druh˘ kfiíÏ, kter˘ tu-
risté obnovili. "KfiíÏ na tomto místû
stával nûkolik století, myslím, Ïe od
roku 1795, ale v padesát˘ch letech
byl rozmetán po okolí," vysvûtlil
pfiedseda turistÛ Václav Hieke. Do-
dal, Ïe v‰echny ãásti kfiíÏe posbírali
a podle star˘ch fotografií opût dali
dohromady. "Chybí pouze jeden ká-
men z podstavce," poznamenal Hi-
eke. Tfie‰niãkou na dortu pro nû pak
bylo jeho vysvûcení, toho se chopil
místní faráfi Tomá‰ Kuba.

Na katastru Krásné Lípy je je‰tû
dal‰ích dvaaãtyfiicet kfiíÏÛ, a i ty by si
podle turistÛ zaslouÏili b˘t opraveny.
Proto dal‰ím kfiíÏem, o kter˘ se zdej‰í
nad‰enci zajímají, je zcela zniãen˘
kfiíÏ na SnûÏné. "Ten na‰tûstí nezniãila
ruka lidská, ale pfiíroda," uzavfiel
Václav Hieke. TuristÛm s opravami
pomáhali i ãlenové Spolku pfiátel
Krásnolipska a ruku k dílu pfiiloÏili
i pracovníci mûsta.  

(sp)



Usnesení RM ã. 24 - 09
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã.
546/2 o v˘mûfie 1498 m2 a ãásti p.p.ã. 545
o v˘mûfie cca 300 m2, v‰e k.ú. Krásn˘ Buk za
úãelem zfiízení zahrady za cenu 25,- Kã/m2 do
základní v˘mûry a nad základní v˘mûru 70,-
Kã/m2 Michalu a Petfie Brumlíkov˘m, bytem
Praha 6, U páté baterie 817/6, Antonínu a Zu-
zanû Mafiíkov˘m, bytem Praha 8, Sokolovská
67 a Josefu Abrahamovi, bytem Jince, Zbo-
rovská 347 a Katefiinû Abrahamové, bytem
Brand˘s n.L., Masarykovo nám. 63 za pod-
mínky, Ïe bude odkoupena ãást p.p.ã. 544/1
o v˘mûfie cca 100 m2, k.ú. Krásn˘ Buk oddû-
lená v prodlouÏení nové hranice s p.p.ã. 545,
k.ú. Krásn˘ Buk. Geometrick˘ plán bude vy-
pracován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘-
stavby a ÎP a schválen odborem v˘stavby.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.

Usnesení RM ã. 24 - 10
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã.
611/2, k.ú. Krásn˘ Buk Vladimíru Fidlerovi, by-
tem Krásná Lípa, Kamenná Horka 56 z dÛ-
vodu nesplnûn˘ch závazkÛ vÛãi mûstu.

Usnesení RM ã. 24 - 11
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 251/1, k.ú. Vlãí Hora Jaroslavû Han-
fové, bytem Praha 7, U Studánky 1 z dÛvodu
zachování pozemku pro potfieby mûsta.

Usnesení RM ã. 24 - 12
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 215/1, k.ú. Kyjov Vûfie a Martinu PÛl-
krábkov˘m, bytem Praha 2, Lípová 2/469
z dÛvodu podmínek bezúplatného pfievodu
od Pozemkového fondu âR Dûãín pro ve-
fiejnû prospû‰nou stavbu dle územního plánu
mûsta.

Usnesení RM ã. 24 - 13
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 74/1 o v˘mûfie cca 300 m2, k.ú. Vlãí
Hora za úãelem zfiízení zahrady Ing. Oldfiichu
a MUDr. Hedvice Hozákov˘m, bytem Praha 5,
U KfiíÏe 26/633 z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ
vÛãi mûstu.

Usnesení RM ã. 24 - 14
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti
p.p.ã. 557 o v˘mûfie 109 m2, k.ú. Krásná Lípa
za úãelem zfiízení zahrady Danû a Martinu ·i-
monov˘m, bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská
56/22 za cenu 20,- Kã/m2. Geometrick˘ plán
bude vypracován za úãasti pracovníkÛ od-
boru v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘-
stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 24 - 15
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã.
1626/4 o v˘mûfie 460 m2, k.ú. Krásná Lípa za
úãelem zfiízení zahrady Mikulá‰i a Jitce Peter-
kov˘m, bytem Krásná Lípa, Krásn˘ Buk 74 za
cenu 
15,-Kã/m2. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 24 - 16
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã.
1586 o v˘mûfie 1535 m2, k.ú. Krásná Lípa za
úãelem v˘stavby rodinného domu Ing. Jifiímu
Nûmãanskému, bytem Litomûfiice, Heydu-
kova 1872/10 za cenu 20,- Kã/m2 do základní
v˘mûry a nad základní v˘mûru 35,- Kã/m2.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené. Prodej bude realizován podle § 2
bod 8 Postupu ve vûci prodeje a uÏívání ne-
movitostí v majetku mûsta.

Usnesení RM ã. 24 - 17
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã.
1314/39 o v˘mûfie 398 m2, k.ú. Krásná Lípa
Pavlínû ·ulcové, bytem Krásná Lípa, Nemoc-
niãní 1072 z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ
vÛãi mûstu.

Usnesení RM ã. 24 - 18
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã.
241/2 o v˘mûfie 340 m2, k.ú. Kyjov Michaele
Pretschové, bytem Varnsdorf, Západní 2731
z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ vÛãi mûstu.

Usnesení RM ã. 24 - 19
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 664 o v˘mûfie cca 500 m2, k.ú. Kyjov
Haniãce ·tefcové, bytem âeská Lípa, Îelez-
niãáfiská 1749. RM doporuãuje ZM schválit
prodej pouze celé p.p.ã. 664 o v˘mûfie 1345
m2, k.ú. Kyjov za úãelem zfiízení zahrady za
cenu 20,- Kã/m2 do základní v˘mûry a nad
základní v˘mûru 50,- Kã/m2 Haniãce ·tef-
cové, bytem âeská Lípa, Îelezniãáfiská 1749.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.

Usnesení RM ã. 24 - 20
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 2023/1 a 2023/2 o celkové v˘mûfie
2200 m2, k.ú. Krásná Lípa Josefu Matyá‰ovi,
Akad. arch., bytem Praha 6, Nov˘ Lesík17
z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ vÛãi mûstu.

Usnesení RM ã. 24 - 21
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã.
466/4 o v˘mûfie 309 m2, k.ú. Vlãí Hora za úãe-
lem zfiízení zahrady Gabriele Krzákové, bytem
Rumburk, Vrchlického 18/13 a Ernstu a Fran-
ti‰ce Schäferov˘m, bytem Rumburk, Na Vy-
hlídce 240 za cenu 20,- Kã/m2 do základní v˘-
mûry a nad základní v˘mûru 80,- Kã. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 24 - 22
RM projednala Ïádost firmy GIZA, s.r.o. Miku-
lá‰ovice o urãení ceny v pfiípadû prodeje
p.p.ã.311/1 o v˘mûfie 840 m2, k.ú. Vlãí Hora
a doporuãuje ZM schválit pfiípadn˘ prodej za
cenu 150,- Kã/m2.

5. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 24 - 23
RM schvaluje pronájem st.p.ã. 74/1 o v˘mûfie
544 m2, p.p.ã. 370 o v˘mûfie 874 m2, p.p.ã.
496/2 o v˘mûfie 144 m2 a p.p.ã. 498/4 o v˘-
mûfie 936 m2, v‰e k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem
zfiízení zahrady Paulu Zellmanovi, bytem
Praha 5, Zborovská 497/50.

Usnesení RM ã. 24 - 24
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 521/2 o v˘-
mûfie 704 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfií-
zení zahrady Ivanu a Hanû Kanãiov˘m, by-
tem Krásná Lípa, Nemocniãní 12a za
podmínky splnûní závazkÛ vÛãi mûstu.

Usnesení RM ã. 24 - 25
RM schvaluje pronájem st.p.ã. 677/15 o v˘-
mûfie 39 m2 a p.p.ã. 1915/1 o v˘mûfie 402 m2,
k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Lu-
bomíru Polákovi, bytem Krásná Lípa, Lesní
966/1.

Usnesení RM ã. 24 - 26
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 822/1 o v˘-
mûfie 155 m2 a p.p.ã. 820/4 o v˘mûfie 266 m2,
v‰e k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady
Vladimíru Kubínovi, bytem Ústí nad Labem,
PfiemyslovcÛ 618/10.

I. HLAVNÍ PROGRAM
1. 8. zasedání zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 24 - 01
RM bere na vûdomí konání 8. zasedání ZM
dne 20. listopadu 2003 od 17:00 hodin v zase-
dací místnosti na MûÚ.
Hlavní body programu:

Zpráva finanãního v˘boru
Zpráva kontrolního v˘boru
Zpráva o ãinnosti TS

Usnesení RM ã. 24 - 02
RM bere na vûdomí jednotlivé zprávy pro
jednání 8. zasedání Zastupitelstva mûsta.

2. Kontrola plnûní usnesení
Usnesení RM ã. 24 - 03
RM bere na vûdomí kontrolu plnûní usnesení
RM dle pfiílohy pfiedloÏené tajemníkem MûÚ.

II. DO·LÁ PO·TA
1. Byty
Usnesení RM ã. 24 - 04
RM schvaluje pronájem bytu ã. 1 Nemocniãní
1072/36, Krásná Lípa v tomto pofiadí:
1) Stiborová Zdenka, bytem Rooseveltova 9,
Krásná Lípa
2) Jadrníãková Stanislava, bytem Nemoc-
niãní 1149/12a, Krásná Lípa
3) Roubíãková Jana, Bendlova 9, Krásná Lípa

2. Nemovitosti
Usnesení RM ã. 24 - 05
RM doporuãuje ZM nevyhlásit k prodeji ne-
movitost - rozhledna Vlãí Hora na st.p.ã.
302/2, k.ú. Vlãí Hora.

3. V˘jimka z územního plánu mûsta
Usnesení RM ã. 24 - 06
RM doporuãuje ZM neschválit v˘jimku z územ-
ního plánu mûsta Krásná Lípa na p.p.ã.
241/2, k.ú. Kyjov pro JUDr. Michaelu Pretscho-
vou, bytem PraÏská 2951, Varnsdorf z dÛvodu
nesplûn˘ch závazkÛ vÛãi Mûstu Krásná Lípa.

4. Prodeje pozemkÛ
Usnesení RM ã. 24 - 07
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:

p.p.ã. 580/2 989 m2 k.ú. Kyjov
p.p.ã. 580/1 1323 m2 k.ú. Kyjov
p.p.ã. 1489/1 233 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 1430 cca 300 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 1585 593 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 57/1 34 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 57/3 35 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 8 51 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 9 223 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 12 191 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 11/2 76 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 13 115 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 16 138 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 17 173 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 21/3 178 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 21/4 30 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 2799 261 m2 k.ú. Krásná Lípa

Usnesení RM ã. 24 - 08
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã.
2357/1 o v˘mûfie 388 m2, k.ú. Krásná Lípa
Janû Kleãkové, bytem Praha 4, Hlavatého
620 z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ vÛãi mû-
stu.

USNESENÍ
ze 24. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konaného dne

13. 11. 2003.
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II. RÒZNÉ
1. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 24 - 27
RM ru‰í usnesení RM ã. 14-11 ze dne 12.6.2003
na pronájem p.p.ã. 25, k.ú. Zahrady z dÛvodu
nezájmu Ïadatele.

Usnesení RM ã. 24 - 28
RM ru‰í usnesení RM ã. 03-07 ze dne 12.12.2002
na pronájem ãásti p.p.ã. 458/1, k.ú. Krásn˘ Buk
z dÛvodu nezájmu Ïadatele.

2. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 24 - 29
RM se seznámila s vytyãením pozemkÛ p.p.ã.
215/2, p.p.ã. 223/1 a p.p.ã. 216, v‰e k.ú. Vlãí
Hora a doporuãuje ZM schválit oddûlení ãásti
p.p.ã. 216, k.ú. Vlãí Hora zabrané místní komu-
nikací a ponechat tuto ãást v majetku mûsta
s podmínkou, Ïe kupující se zaváÏe uhradit
ve‰keré náklady s prodejem spojené vãetnû
geometrického plánu.

3. Nepofiádek v Katastru nemovitostí
Usnesení RM ã. 24 - 30
RM ukládá vedoucímu odboru v˘stavby a ÎP
zaslat poÏadavek na âesk˘ úfiad zemûmûfiiã-
sk˘ a katastrální o neprodlené zjednání ná-
pravy, pfiípadnû návrh operativního fie‰ení
chyb a velk˘ch nepfiesností v Katastru nemovi-
tostí a následné vytyãování pozemkÛ na
území mûsta.

4. Oprava nádrÏe Kyjov
Usnesení RM ã. 24 - 31
RM schvaluje nabídku firmy Terraprojekt v.o.s.
Liberec na zpracování PD „Oprava vodní ná-
drÏe Kyjov, Krásná Lípa“ vã. obstarání staveb-
ního povolení.

5. Autobusová zastávka - Kyjov
Usnesení RM ã. 24 - 32
RM doporuãuje ZM schválit odkoupení ãásti
p.p.ã. 590/1, k.ú. Krásn˘ Buk o v˘mûfie cca 16
m2 od PF âR Dûãín z dÛvodu majetkoprávního
vypofiádání pozemku pod autobusovou za-
stávkou v Kyjovû.

6. Autobusové zastávky na území mûsta
Usnesení RM ã. 24 - 33
RM ukládá odboru v˘stavby a Ïivotního pro-
stfiedí a odboru Technick˘ch sluÏeb mûsta pro-
vûfiit majetkoprávní vztahy v‰ech studen
a drobn˘ch staveb (autobusové zastávky, v˘-
lepové plochy) na území mûsta.

7. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 24 - 34
RM schvaluje zmûnu v˘poãtového listu nájem-
ného za nebytové prostory k nájemní smlouvû
ã.2003/22/17-496 dle pfiedloÏeného návrhu.

Usnesení RM ã. 24 - 35
RM schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy
ã. 2001/22/17-036 na nebytové prostory Kfii-
nické námûstí 248/1, Krásná Lípa, nájemce
Norbert Morava, k 30.11.2003 - pokud k datu
26.11.2003 nebude doplacena celá dluÏná
ãástka na nájemném ve v˘‰i 11.248,- Kã.

8. Byty
Usnesení RM ã. 24 - 36
RM schvaluje vrácení kauce za byt ã. 1 Ne-
mocniãní 1072/36, Krásná Lípa ve v˘‰i 5.000,-
Kã Dagmar Mrázové.

9. 4. rozpoãtové opatfiení
Usnesení RM ã. 24 - 37
RM doporuãuje ZM schválit 4. rozpoãtové
opatfiení rozpoãtu mûsta Krásná Lípa roku
2003 dle pfiedloÏeného návrhu.

10. Poji‰tûní majetku mûsta Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 24 - 38
RM doporuãuje ZM schválit pojistnou smlouvu
ã.560 901487 9 na poji‰tûní majetku mûsta
Krásná Lípa se spoleãností KOOPERATIVA po-
ji‰Èovna, a.s. s úãinností od 12.11.2003 do
11.11.2004.

11. Povinné ruãení na rok 2004
Usnesení RM ã. 24 - 39
RM schvaluje prolongaci pojistné flotily
ã.6980038924 na poji‰tûní odpovûdnosti za
‰kodu zpÛsobenou provozem motorov˘ch
vozidel mûsta Krásná Lípa na rok 2004
u KOOPERATIVY poji‰Èovny, a.s.

12. Havarijní poji‰tûní vozidel
Usnesení RM ã. 24 - 40
RM schvaluje pojistnou smlouvu
ã.2450453025-560 901536 1 na havarijní poji‰-
tûní motorov˘ch vozidel mûsta Krásná Lípa se
spoleãností KOOPERATIVA poji‰Èovna, a.s.
s úãinností od 12.11.2003 do 11.11.2006.

13. Místní komunikace
Usnesení RM ã. 24 - 41
RM doporuãuje ZM schválit pfiíspûvek do DSO
Tol‰tejn jako spolupodíl na zpracování PD
opravy místních komunikací ve v˘‰i 11.214,-
Kã. DSO Tol‰tejn získal dotaci v celkové v˘‰i
200.000,- Kã.

14. o.p.s. Agentura pro rozvoj Tol‰tejnského
panství
Usnesení RM ã. 24 - 42
RM doporuãuje ZM schválit vklad na rok 2004
do DSO Tol‰tejn na ãinnost Agentury pro roz-
voj Tol‰tejnského panství o.p.s. ve v˘‰i 14.000,-
Kã. Agentura zaji‰Èuje a rozvíjí turistickou hru
„Vandrování po Tol‰tejnském panství“ a pro-
pagaci DSO Tol‰tejn.

15. Dobrovoln˘ svazek obcí Tol‰tejn
Usnesení RM ã. 24 - 43
RM doporuãuje ZM schválit úhradu spolupo-
dílu ve v˘‰i 9.900,- Kã na projekt „Spoleãné
kulturní, sportovní a spoleãenské akce
v rámci pfieshraniãního turistického produktu
Tol‰tejnské panství“ . Z grantu bude financo-
váno konání Mezinárodního folklorního festi-
valu Tol‰tejnského panství v Krásné Lípû. DSO
Tol‰tejn získal grant ve v˘‰i 311.852,- Kã na ko-
nání 10 akcí v Mikroregionu Tol‰tejn. 

16. Îádost o dotaci
Usnesení RM ã. 24 - 44 
RM schvaluje podání Ïádostí o dotaci na pro-
jekt Setkání fiemesel âeského ·v˘carska u Na-
dace Duhová energie a u Ministerstva kultury
âR.

17. Odvolání vedoucího odboru MûÚ
Usnesení RM ã. 24 - 45
RM odvolává ke dni 18. 11. 2003, v souladu
s § 102, odst. 2., písm. g) zák. ã. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znûní, Jifiího Olivu
z funkce vedoucího odboru MûÚ - správa
majetku mûsta, 
z dÛvodu dlouhodobé nekvalitní práce od-
boru.

18. Povûfiení fiízením odboru MûÚ
Usnesení RM ã. 24 - 46
RM povûfiuje fiízením odboru MûÚ - správa
majetku mûsta , v souladu s § 102, odst. 2.,
písm. g) zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znûní, Jana Koláfie, tajemníka MûÚ,
s úãinností od 19. 11. 2003.

19. Pfiestûhování odboru MûÚ
Usnesení RM ã. 24 - 47
RM schvaluje, v rámci organizaãních zmûn,
pfiemístûní sídla odboru MûÚ - správa ma-
jetku mûsta, z objektu ul. PraÏská 3, do ob-
jektu Masarykova 4 , uvolnûn˘ch nebytov˘ch
prostor po UB.

20. V˘bûrové fiízení na funkci vedoucího od-
boru MûÚ
Usnesení RM ã. 24 - 48
RM ukládá Janu Koláfiovi, tajemníkovi MûÚ,
pfiipravit vyhlá‰ení v˘bûrové fiízení na obsa-
zení funkce - vedoucí odboru MûÚ - správa
majetku mûsta. 

21. Napomenutí
Usnesení RM ã. 24 - 49
RM ukládá tejemníkovi MûÚ uloÏit napome-
nutí Sonû TÛmové za neplnûní pracovních
povinností a nekvalitní pfiípravu podkladÛ pro
jednání RM.

22. Tûlocviãna
Usnesení RM ã. 24 - 50
RM schvaluje v˘mûnu vodovodní pfiípojky
a ãásteãnou úpravu rozvodu vody v objektu
tûlocviãny za cenu do 26 tis. Kã vã. DPH.

23. Jmenování ãlena inventarizaãní komise
Usnesení RM ã. 24 - 51
RM jmenuje Karla Homolku ãlenem inventari-
zaãní komise k provedení inventarizace ma-
jetku mûsta pro rok 2003 na SMM s okamÏitou
platností.

24. PouÏití prostfiedkÛ z OÚZ
Usnesení RM ã. 24 - 52
RM schvaluje pouÏití zb˘vajících finanãních
prostfiedkÛ sociálního fondu z OÚZ Milu‰e Tfie‰-
Àákové, na úhradu nákladÛ spojen˘ch s jejím
pohfibem.

25. Uzavfiení lékárny
Usnesení RM ã. 24 - 53
RM se seznámila se situací ohlednû uzavfiení
lékárny a schvaluje nabídnout k pronájmu
volné nebytové prostory na zfiízení v˘dejny
lékÛ. 

26. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 24 - 54
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta vãetnû
pfiíloh za mûsíc fiíjen 2003 pfiedloÏen˘ kroniká-
fiem mûsta Ivanem Jaklem.

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:

- prodej pozemku firmû GIZA, s.r.o.
- pfiehled pohledávek k rozpoãtov˘m pfiíj-
mÛm mûsta
- dopis vû vûci náhrobkÛ na hfibitovech
v Krásné Lípû
- dopis ohlednû provozu místní lékárny
- knihovna – soutûÏ pro dûti
- dopis od RNDr. Ivany Preyové ve vûci zá-
kazu koufiení v kulturním domû
- dopis od firmy HROT s.r.o. ohlednû vymá-
hání dluÏné ãástky

RM dále projednala zápisy z jednání tûchto
komisí:

- ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ze dne
4.11.2003
- kontrolního v˘boru ze dne 30.10.2003
- kulturní ze dne 4.11.2003 
- finanãního v˘boru ze dne 4.11.2003
- SPOZ ze dne 4.11.2003



26. listopadu 2003 Pfiíloha strana 3

VY·LA REPREZENTATIVNÍ PUBLIKACE
NÁRODNÍ PARK âESKÉ ·V¯CARSKO

Národní park sbírá obrázky

Krásnolipská 
mládeÏ 

protanãila víkendDlouholeté úsilí vydat exkluzivní fotografic-
kou publikaci o Národním parku âeské ·v˘-
carsko v ãe‰tinû se zavr‰ilo pfied nûkolika
dny. Dva vynikající fotografové krajiny Lab-
sk˘ch pískovcÛ Václav Sojka a Zdenûk Pat-
zelt vydali péãí obecnû prospû‰né spoleã-
nosti âeské ·v˘carsko knihu, jeÏ aspiruje na
ocenûní Nejkrásnûj‰í kniha roku 2003 a stává
se ideálním tipem na vánoãní dárek.

Nûkolik desítek celostránkov˘ch, dvou-
stránkov˘ch i drobnûj‰ích fotografií v prvo-
tfiídní kvalitû na 160 stranách, ãtyfii rozklá-
dací panoramata a tfii jazykové mutace
textÛ, poeticky popisující krajinu, její zrod,
minulost i souãasné obyvatele. Takov˘ je v˘-
sledek témûfi roãního snaÏení autorského
kolektivu, kter˘ na publikaci podobného
formátu pracoval poprvé a rozhodl se oce-
nit tuto publikaci cenou 520 Kã, jeÏ by mûla
umoÏnit zakoupení v‰em milovníkÛm pfií-
rody. Mezi fotografiemi pfiitom nalezneme
tradiãní i zcela netradiãní zábûry nejzná-
mûj‰ích míst âeského ·v˘carska, aÈ uÏ jsou
jimi obrázky západu slunce za Pravãickou
bránou, RÛÏovského vrchu v mlÏném oparu
ãi ojínûn˘ch pefiejí  fieky Kamenice.

Historicky první ãesky psaná fotografická

publikace tohoto rozsahu zasvûcená âes-
kému ·v˘carsku se zaãala rodit pfiedev‰ím
z iniciativy fieditele Správy Národního parku
âeské ·v˘carsko ZdeÀka Patzelta. „Nejvût-
‰ím problémem snad ani nebylo sehnat
sponzorské prostfiedky na vydání knihy, ale
pfiedev‰ím vybrat z bohatého fotografic-
kého materiálu ty nejpÛsobivûj‰í a nejcha-
rakteristiãtûj‰í fotografie," fiíká k tomu spolu-
autor knihy.  

Publikace je pfiitom vyvrcholením leto‰ní
vydavatelské ãinnosti obecnû prospû‰né
spoleãnosti âeské ·v˘carsko, jeÏ poãala
v kvûtnu tohoto roku vydáním reedice knihy
PrÛvodce âesk˘m ·v˘carskem od F. Ná-
hlíka, pokraãovala pfies nûmeckou mutaci
oficiální mapy Národního parku, sérii po-
hledÛ, plakátÛ i broÏurek a skonãí vydáním
kalendáfie na rok 2004 v druhé polovinû li-
stopadu. Ve spolupráci s mûstem Krásná
Lípa se navíc pro pfií‰tí rok jiÏ pfiipravuje vy-
dání plánu mûsta Krásná Lípa vãetnû prÛ-
vodce. V‰echny kniÏní tituly jsou k objed-
nání na telefonu 412 383 413 ãi na adrese
info@ceskesvycarsko.cz anebo v elektronic-
kém obchÛdky www.ceskesvycarsko.cz.

Marek Mráz

Ke svému vyvrcholení spûje 4. roãník v˘-
tvarné a fotografické soutûÏe „Ná‰ Ná-
rodní park âeské ·v˘carsko"

Pokud by v tûchto dnech zavítal nûkdo
neinformovan˘ do budovy Správy Ná-
rodního parku âeské ·v˘carsko, patrnû
by nabyl dojmu, Ïe z organizace zab˘va-
jící se ochranou pfiírody se stala krásnolip-
ská poboãka Národní galerie. Na chod-
bách i v nûkolika místnostech by narazil
na spousty v˘kresÛ i dal‰ích v˘tvarn˘ch
dûl a na fiadu fotografií, které zaslali malí
i velcí malífii a fotografové do právû uza-
vfieného 4. roãníku v˘tvarné a fotogra-
fické soutûÏe „Ná‰ Národní park âeské
·v˘carsko". V˘tvarníci se v leto‰ním roã-
níku nechali inspirovat tématem „Zvífiata
a jejich mláìata", fotografové se pro
zmûnu snaÏili co nejoriginálnûji zachytit
nejznámûj‰í symbol Národního parku -
Pravãickou bránu. AutorÛ, a tedy i dílek,
se nakonec se‰lo pfies 600 a porota slo-
Ïená z pracovníkÛ Správy NP, âSOP Tilia,
âeské ·v˘carsko, o. p. s. a Z· Krásná Lípa
se v tûchto dnech snaÏí rozlousknout ne-
lehk˘ ofií‰ek: vybrat ty nejlep‰í z nejlep‰ích
v jednotliv˘ch kategoriích. Kromû vítûzÛ
kategorií vûkov˘ch budou ohodnoceny
ve v˘tvarné ãásti i práce kolektivní a díla
vytvofiená neobvyklou technikou. Ve fo-
tografické soutûÏi bude vyhlá‰ena
Zvlá‰tní cena fieditele Správy NP. Ov‰em
nezÛstane jen u ní, jako tradiãnû vyhlásí

svou zvlá‰tní cenu pro nejlep‰í v˘tvarníky
i Správa CHKO Labské pískovce, ZOO
Dûãín, âeská spoleãnost ornitologická
a Mûsto Krásná Lípa. 

Slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ a pfiedávaní
cen se po roãní pauze vrací zpût do
novû zrekonstruované budovy Kulturního
domu v Krásné lípû a uskuteãní se v so-
botu 29. listopadu od 14 hodin. Po vyhlá-
‰ení a malém obãerstvení bude následo-
vat vernisáÏ putovní v˘stavy vítûzn˘ch
prací. Tato v˘stava v následujícím roce
nav‰tíví nûkolik míst v okolí Národního
parku âeské ·v˘carsko. Bûhem vyhla‰o-
vání se zájemci dozví i témata dal‰ího
roãníku soutûÏe.

Richard Nagel

Porota v˘tvarné soutûÏe se dala do
práce.

Foto: Richard Nagel Foto: ·árka Pe‰ková

Zájem dûtí o víkendov˘ taneãní kurz
pfiedãil v‰echna oãekávání. A to hned
první den, kdy se mládeÏ ve vûku od 
sedmi do osmnácti let uãila základÛm 
lidového tance. 

„Îe se taneãní parket zaplní do posled-
ního místeãka, jsme vÛbec nepfiedpoklá-
dali. A uÏ vÛbec jsme neãekali, Ïe bude
tak velk˘ zájem i o tance lidové," fiekla
Naìa Semelková. Dodala, Ïe mezi 
mlad˘mi taneãníky na‰la i nûkolik poten-
cionálních ãlenÛ folklórního souboru 
LuÏiãan. 

Dûti se základÛm tance uãily v nûkolika
taneãních dílnách. Zatímco si v pátek
pfii‰lo zhruba 50 zájemcÛ zatanãit v rytmu
lidov˘ch písní, sobota byla vûnována
tancÛm spoleãensk˘m, latinsko-americ-
k˘m a country. 

„Nepfiedpokládáme, Ïe by se dûti nau-
ãily bûhem dvou dnÛ tancovat. Ov‰em
cílem tohoto kurzu je, aby se s tancem
jako takov˘m alespoÀ seznámily. Tfieba je
osloví a budou pokraãovat v nûkterém
z taneãních kurzÛ," shodli se manÏelé Ja-
roslav a Marcela ·irocí z Rumburku, ktefií
vedli sobotní v˘uku.

O tom, Ïe se dûtem tancování líbilo,
svûdãila vysoká úãast na akci. Úãastníci
také obdrÏeli netradiãní odmûnu: Po
skonãení akce jim byl promítnut hudební
film Rebelové.

Taneãní víkend nazvan˘ „Pojìme si za-
tancovat" organizovaly základní ‰kola,
soubory LuÏiãan, Dykyta a mûsto Krásná
Lípa. Finanãnû tuto akci podpofiil také
Ústeck˘ kraj. (sp)
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pondûlí 1. 12. JEDNA RUKA NETLESKÁ od 18.00 hod.
Ivan TROJAN, Jifií MACHÁâEK a Marek TACLÍK v ãerné komedii Davida OND¤ÍâKA 
o Ïivotních náhodách a nekoneãné smÛle. 100 min. 
MládeÏi nepfiístupno Vstupné 60 Kã
stfieda 3.12. ADAPTACE od 18.00 hod.

Nicolas CAGE v komedii o plodné tvÛrãí krizi ve svûtû, kde mají smysl jen zkamenûliny 
a posedlé hledání spfiíznûné kvûtiny. 114 min. 
MládeÏi pfiístupno Vstupné 50 Kã
! SOBOTA 6.12. ! ÎELARY od 19.00 hod.

AÀa GEISLEROVÁ v romanci o síle nûhy tváfií v tváfi smrti. Ondfiej TROJAN natoãil pfiíbûh
o pfiirozeném svûtû, kde lidé ztrácejí i nacházejí sami sebe. 150 min. 
MládeÏi pfiístupno. Vstupné 60 Kã. !!!P¤EDPRODEJ vstupenek v Îelezáfiství SEMELKA!!!
pondûlí 8.12. ROGER DODGER od 18.00 hod.

O tom co se stane, kdyÏ se citovû vyprahl˘ sukniãkáfi rozhodne zasvûtit svého ‰estnác-
tiletého venkovského synovce do tajÛ sexu. 104min. 
MládeÏi nepfiístupno Vstupné 50 Kã
stfieda 10.12. KUKU·KA od 18.00 hod.

Svéráz ruské mezinárodní trojky ve sloÏení – sovûtsk˘ antifa‰ista, finsk˘ pacifista a nadr-
Ïená Laponka. 100 min.
MládeÏi nepfiístupno Vstupné 50 Kã
! SOBOTA 27. 12. ! BOÎSK¯ BRUCE od 18.00 hod.

Tak dlouho si Bruce (JIM CAREY) stûÏoval Pánubohu, aÏ ho vysly‰el. PropÛjãil mu svou
moc – „a teì se hochu ukaÏ!" A Bruce se ukázal. BohuÏel. 101 min. 
MládeÏi pfiístupno Vstupné 50 Kã
pondûlí 29.12. ·VINDLÍ¤I od 18.00 hod.

Kriminálník Nicolas CAGE si uÏíval sv˘ch neuróz, kdyÏ do jeho Ïivota vstoupila dospíva-
jící dcera – a v komedii Ridleyho SCOTTA ho zmûnila navÏdy. 116 min. 
MládeÏi pfiístupno Vstupné 50 Kã

KINO KRÁSNÁ LÍPA - Prosinec

BlíÏí se závûr roku  2003 a s ním pfii-
chází i ãas ohlédnout se zpátky a zre-
kapitulovat, co jsme v uplynulém
roce udûlali a vzpomenout si na to,
co jsme zaÏil i . V tomto roce se
v Krásné Lípû uskuteãnila fiada kultur-
ních, spoleãensk˘ch a sportovních
akcí, které pofiádaly zájmové organi-
zace nebo mûsto. Jejich organizáto-
rÛm patfií podûkování za ãas i úsi l í ,
které vynaloÏil i  pfii jejich pfiípravû
i akci samotné. Rada mûsta kaÏdo-
roãnû vyhodnocuje a oceÀuje nej-
lep‰í akce roku. Tuto moÏnost máte
dnes také Vy. Oznaãte v seznamu
akcí ty, které Vás nejvíce zaujaly. KfiíÏ-
kem oznaãte pût akcí, které byly
podle Vás v leto‰ním roce nejlep‰í.
Hlasovací lístek prosím odevzdejte do
5.prosince na Mûstsk˘ úfiad nebo In-
formaãní stfiedisko. 

Vyplnûné anketní lístky budou sloso-
vány a v˘herci obdrÏí drobné ceny.

Vyhodnocení akcí,
které se konaly 
v Krásné Lípû

Hodnocení nejlep‰ích akcí ve mûstû
slosovateln˘ kupón, pro v˘herce jsou pfiipraveny drobné ceny


