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Vánoãní pﬁání starosty mûsta
VáÏení spoluobãané, sousedé!
Dal‰í rok utekl jako voda. Ostatnû, tak
jako snad vÏdy. Pro jedny to byl rok úspû‰nûj‰í, pro jiné tﬁeba smutnûj‰í, tak uÏ
to v Ïivotû chodí.
I v Ïivotû mûsta se leccos povedlo.
Udály se ale také vûci, ze kter˘ch radost
nemáme.
Kromû tûch dlouhodobûj‰ích neradostn˘ch starostí, jako je malá ‰ance najít
práci v celém regionu, chování nûkter˘ch skupin obyvatelstva, pﬁi‰la navíc
i událost tûÏko oãekávaná. Uzavﬁení
Union banky a pﬁedev‰ím tradiãní fatální
neãinnost v‰ech státních orgánÛ stálo
nemalé peníze mnohé z nás i pokladnu
mûsta. BohuÏel ná‰ „stát“ je neúãinn˘
v mnoha jin˘ch men‰ích ãi vût‰ích neﬁe‰en˘ch problémech.
Musíme si zvykat stále více na to, Ïe se
o nás ani o na‰i obec, pﬁes v‰echny sliby,
nikdo nepostará. Musíme si pomoci my
spoleãnû sami.
Pﬁes v‰echny neduhy, se kter˘mi se
v‰ichni potkáváme, se dá ﬁíci, Ïe se v le-

to‰ním roce mnohé podaﬁilo. To proto, Ïe
je v na‰em mûstû stále dost lidí, kteﬁí dûlají více, neÏ je jejich povinnost. Za to jim
patﬁí dík.
Brzy nastane to pﬁekrásné období Vánoãních svátkÛ a alespoÀ nûkolik voln˘ch dní, které si pﬁejeme proÏít v pohodû a klidu.
Pﬁeji Vám, aby se Vám splnila alespoÀ
nûkterá pﬁání a tuÏby, tﬁeba právû o vánocích.
I pro následující rok Vám pﬁeji v‰e nejlep‰í.
Aby bylo více vûcí, o kter˘ch si mÛÏeme svobodnû rozhodovat sami.
Aby se nám v na‰em mûstû povedlo
uskuteãnit opût nûkolik uÏiteãn˘ch vûcí
a podaﬁen˘ch akcí, na kter˘ch se mÛÏeme potkávat.
Je ale i mnoho prozaiãtûj‰ích vûcí
v kaÏdodenním Ïivotû kaÏdého z nás.
Pﬁeji Vám v‰em, aby se Vám právû ty
daﬁilo vÏdy úspû‰nû pﬁekonávat.
Hodnû ‰tûstí a zdraví, pohody i Ïivotního
optimismu Vám nejen pro pﬁí‰tí rok pﬁeje
Vá‰ starosta
Zbynûk Linhart

Jedenáct let spolupráce
JiÏ pojedenácté od roku 1992 nav‰tívili
krásnolipsk˘ dûtsk˘ domov zástupci místní
organizace SPD v nûmecké Pirnû, aby
dûtem i zamûstnancÛm popﬁáli ‰Èastné
proÏití vánoãních svátkÛ a dobr˘ start do
nového roku. Letos se tak stalo v sobotu
13. prosince. Partneﬁi samozﬁejmû nepﬁijeli s prázdn˘ma rukama. Vánoãními
dárky byly zejména sladkosti a ovoce,
které „malá delegace“ pﬁivezla za prostﬁedky, které shromáÏdili pﬁíznivci krásnolipského dûtského domova. „V budoucnu chceme tuto úspû‰nou
spolupráci dále rozvíjet,“ ﬁekl Herbert
Otto, kter˘ je rozvojem spolupráce povûﬁen, a dodal: „V pﬁí‰tích letech bychom
také chtûli ãastûji dûti z Krásné Lípy pozvat do Pirny, aby se dále rozvíjela a navazovala pﬁátelství mezi ãesk˘mi a nûmeck˘mi dûtmi.“
„Na‰e ãinnost se v posledních letech
rozvíjí také díky v˘borné spolupráci s paní
ﬁeditelkou Dykastovou,“ doplnil Klaus

Fiedler, dobrovoln˘ koordinátor spolupráce nûmecké SPD s ãeskou stranou,
kter˘ se mimo jiné v Krásné Lípû zasazuje
také o opravu kostelních varhan.
„V Pirnû postupnû vzniká okruh lidí,
které by bylo moÏné nazvat spolkem pﬁátel krásnolipského dûtského domova.
Jsou to zejména lidé, kteﬁí chtûjí nûjak˘m
zpÛsobem adresnû pomoci, bez toho,
aby prostﬁedky byly spotﬁebovány na
drahou administrativu pﬁi jejich pﬁerozdûlování,“ upﬁesnil Herbert Otto, kter˘ v nûmecké organizaci vykonává funkci hospodáﬁe.
Po vyjádﬁení díkÛ ze strany ﬁeditelky
i dûtí z na‰eho dûtského domova a po
pﬁátelském neformálním rozhovoru se nûmeãtí hosté rozlouãili pﬁáním hezk˘ch
svátkÛ. Jak sdûlili závûrem, v‰ichni se jiÏ
tû‰í na pﬁí‰tí, v poﬁadí jiÏ dvanáct˘ rok
spolupráce, které budeme trávit jiÏ ve
spoleãném evropském „domû“.
(ts)

Tak jsou tu zas. Vánoce pﬁede
dveﬁmi, klid a pohoda povût‰inou
v nedohlednu, zato uklízení, shánûní
dáreãkÛ, peãení cukroví, zdobení
stromkÛ (samozﬁejmû legálnû zakoupen˘ch, nejlépe v kvûtináãích,
které se dají na jaﬁe vysadit do pﬁírody), nákupy a tisíc dal‰ích maliãkostí tvoﬁí kaÏdodenní program kaÏdého z nás. Nûkdy se sami sebe
ptáme, proã jsme s pﬁípravami na
Vánoce radûji nezaãali uÏ v létû.
Museli bychom ale mluvit o smÛle,
kdybychom nezaÏili okamÏik, kdy se
ve‰keré na‰e pﬁedvánoãní snaÏení
náhle neobrátí v pocit blaÏené spokojenosti nad v˘sledkem na‰eho
chystání a pﬁíprav. Pak uÏ se budeme jen tû‰it z toho, co jsme pﬁipravili a „nastﬁádali“. Je to zkrátka,
jako kdyÏ dlouho ‰etﬁíme, odpíráme
si, pracujeme, jen proto, abychom si
pak udûlali radost tím, Ïe si tﬁeba
nûco hezkého koupíme. A vidina, Ïe
tento radostn˘ okamÏik nastane,
nám dává sílu setrvat v na‰em úsilí.
V‰ichni jsme se okamÏiku, kdy se
pﬁedvánoãní zmatek obrátí v klid
a pohodu, pﬁiblíÏili na krok. Za redakci Vik˘ﬁe Vám v posledním vydání v tomto roce pﬁeji, aby se
pﬁedvánoãní shon jiÏ pﬁíli‰ nestupÀoval. Vánoãní svátky mûjte hezké,
klidné, plné lásky a spokojenosti. Do
nového roku vstupte s radostí, optimismem a dobr˘mi my‰lenkami. AÈ
se Vám daﬁí dosahovat Va‰ich cílÛ
a plnit novoroãní pﬁedsevzetí. To v‰e
Vám pﬁejeme z celého srdce.
Tomá‰ Salov
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LyÏování v okolí Krásné Lípy
Poãasí si moÏná dá ﬁíct a o zimních
prázdninách nebude tro‰kaﬁit se snûhovou nadílkou. V tom pﬁípadû se mÛÏete
vydat na svahy do Horního PodluÏí nebo
na Jedlovou.
Sjezdovka v Horním PodluÏí není pﬁíli‰
nároãná a je vhodná zvlá‰tû pro rodiny
s dûtmi. Celkem tu mají k dispozici tﬁi
vleky, z toho jeden vyhrazen˘ pro dûti.
Dal‰í v˘hodou, která se osvûdãila jiÏ
v pﬁede‰l˘ch letech, je umûlé zasnûÏování, které lyÏaﬁskou sezónu v Horním
PodluÏí prodlouÏilo o nûkolik t˘dnÛ.
Pro leto‰ek bylo pﬁipraveno nûkolik novinek. ProdlouÏená sjezdovka, tﬁi snûhová
dûla a novû budované zázemí pro lyÏaﬁe. Pokud v‰e pÛjde podle plánu, budou mít lyÏaﬁi k dispozici turnikety, bufet,
pokladnu, WC, pÛjãovnu a servis lyÏí.
A nakonec to nejdÛleÏitûj‰í. „V pﬁípadû,
Ïe budou pﬁíznivé snûhové podmínky,
rozjedou se vleky na tzv. Kopeckého
kopci v sobotu 20. prosince 2003,“ pﬁislíbil
starosta obce Karel Kopeck˘. V tom pﬁípadû zaãne platit následující provozní

doba. O víkendu se bude lyÏovat od 9.00
do 20.00 hod., v pracovní den od 10.00
do 20.00 hod. O vánoãních svátcích
bude platit víkendov˘ provoz. Informaci
o tom, zda se na Kopeckého kopci lyÏuje, získáte na obecním úﬁadû na tel.
412 379 181 nebo na tel. 604 893 424.
Zku‰enûj‰ím lyÏaﬁÛm jsou urãeny sjezdovky a vleky na Jedlové a Meziãkách,
které provozuje TJ Slovan Varnsdor f.
V pﬁípadû dobr˘ch snûhov˘ch podmínek
se vleky rozjedou v 9.00 hod a provoz
ukonãí v 16.00 hod. Pﬁi dostatku snûhu se
bude od 17.00 do 21.00 hod. lyÏovat pﬁi
noãním osvûtlení. Upravovat se bude
rovnûÏ pûtikilometrov˘ okruh pro bûÏkaﬁe. Pro ﬁidiãe je 150 m pod vlekem na
Jedlovou pﬁipraveno velké parkovi‰tû,
provozované Obecním úﬁadem v Jiﬁetínû
pod Jedlovou.
NeÏ se vypravíte do lyÏaﬁského areálu
na Jedlové, radûji si zavolejte na tel. 737
138 005, kde vám sdûlí, zda jsou vleky
v provozu.
(mrk)

Kniha odsouzená k úspûchu
(Z. Patzelt a V. Sojka, Národní park
âeské ·v˘carsko,Krásná Lípa, o.p.s.
âeské ·v˘carsko 2003. 1. vydání, 158 s.,
cena a náklad neuvedeny. Publikace
vznikla za pﬁispûní hlavního partnera
NPâ·, Appian group a firem AZ sanace
a Canon CZ, partnerem je téÏ zﬁizovatel
parku, Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
âR)
Není tomu tak dlouho, co vznikla
v Krásné Lípû pﬁi Správû Národního
parku âeské ·v˘carsko obecnû prospû‰ná spoleãnost téhoÏ jména. V leto‰ním roce jí mÛÏeme pﬁipsat hned nûkolik
v˘razn˘ch a úspû‰n˘ch poãinÛ smûrem
k veﬁejnosti: umístûní rozsáhlé a zajímavé presentace své ãinnosti na internet (www.ãeské-svycarsko.cz), vydání
reedice pozoruhodného, pÛvodnû
pouze nûmeckého PrÛvodce âesk˘m
·v˘carskem (âeská Kamenice 1864)
z pera adjunkta lesnictví F. Náhlíka a Album star˘ch pohlednic âeského ·v˘carska, otevﬁení nov˘ch informaãních
center – Saula v Dolní Chﬁibské a v Jetﬁichovicích.
S nejmilej‰ím a pravdûpodobnû také
nejúspû‰nûj‰ím poãinem si ale spoleãnost poãkala aÏ na ãas adventní. Je jím
vydání publikace s lakonick˘m názvem
Národní park âeské ·v˘carsko. Jedná
se o obrazovou publikaci neobvyklé
nádhery, která se snoubí s prostotou
a neokázalostí. Promlouvá jí v míﬁe co
moÏná nejvût‰í síla umûní fotografie
v plodném splynutí s velkolepou nádhe-

rou kraje na‰eho nejmlad‰ího národního
parku.
Autory fotografií redakcí rozdûlen˘ch
v publikaci do ãtyﬁ blokÛ (Krajina zrozená v moﬁi, Domov pravûk˘ch lovcÛ,
Útoãi‰tû vzácn˘ch ÏivoãichÛ a rostlina
Podmanivost krajiny), jsou zamûstnanci
Správy NP, RNDr. Zdenûk Patzelt, její souãasn˘ ﬁeditel a milovník umûní fotografie stejnû jako skal, a Va‰ek Sojka, znám˘
veﬁejnosti z celé ﬁady pﬁedná‰ek o pﬁírodû a krajinû Labsk˘ch pískovcÛ doplnûn˘ch diaprojekcí desítek vlastních
snímkÛ. Citlivé uspoﬁádání zábûrÛ, které
vznikaly v znaãném ãasovém horizontu
posledních asi 20 let, neru‰ené takﬁka
vÛbec komentáﬁem – ten je v ãe‰tinû,
nûmãinû a angliãtinû umístûn v zadní
ãásti knihy a pro pﬁehlednost je doplnûn
zmen‰en˘mi kopiemi snímkÛ – nám
pﬁedstavují park v jeho monumentalitû
i v naprostém detailu Ïivota skal, biotopÛ a lidí v úzké symbióze.
Zdenûk Patzelt v stﬁízlivém a vûcném
komentáﬁi nezapomíná na lidské dûjiny,
ale v zápûtí pﬁipomíná, Ïe ãas lidí jako
obyvatel území pravdûpodobnû jiÏ
skonãil. Nezbude nám tedy, neÏ pokornû otvírat knihu krajiny a nahlíÏet pod
pokliãku mlh a vûtvoví pouze jako turisté. Tﬁeba právû listování touto nádhernou kníÏkou nás inspiruje k nov˘m záletÛm a láskám k místÛm a pﬁíbûhÛm nám
doposud tﬁeba pod rou‰kou v‰edního
uspûchaného rytmu na‰ich ÏivotÛ skryt˘m. Chutû do toho!
Petr M. Koubek, Krásná Lípa

Pozvánka
Informaãní stﬁedisko Národního
parku âeské ·v˘carsko
v Krásné Lípû a oddíl Ranger
zve dûti i rodiãe na

Vánoční krmení zvířátek
dne 27. 12. 2003
Sraz je ve 12.00 na námûstí v Krásné
Lípû (u lípy). Pﬁedpokládan˘ návrat
je v 17.00 hodin zpût na námûstí.
Trasa v˘letu se zastávkami u krmelcÛ je:
Krásná Lípa – Kyjov – Doubice –
Vápenka – Krásná Lípa
*S sebou si pﬁineste dobroty pro zvíﬁátka: jablka, mrkev, ka‰tany, Ïaludy, such˘ chléb, zrní apod., které
spoleãnû odneseme ke krmelcÛm!
Pﬁipojte se k na‰í vycházce zimní pﬁírodou a udûlejte tak radost nejen
sobû, ale i zvíﬁátkÛm v lese.

Krásná Lípa,

VÁNOâNÍ
BOHOSLUÎBY
v kostele sv. Marie
Magdaleny
24. 12. 2003 v 22.00 hod.
25. 12. 2003 v 10.00 hod.
26. 12. 2003 v 8.00 hod.
Inzerce

Úãetnictví pro podnikatele,
s. r. o.,
mzdy, DPH, daÀová pﬁiznání
tel. 412 334 967
mobil 728 033 047
e-mail:
Homolkova.Marie@tiscali.cz
Inzerce

Stﬁíhání a trimování psÛ
tel. 412 333 365, 604 854 748,
Rumburk

18. prosinec 2003
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Novoroãní âTY¤LÍSTEK

KAM O VÁNOCÍCH ZA SPORTEM?

Klub ãesk˘ch turistÛ zakládá novou
tradici.
Navázali jsme na úspû‰nost nûkolika
desítek tradiãních novoroãních pochodÛ a vyhlásili jsme pro 1. 1. 2004
novou akci, kterou bude KâT napﬁí‰tû
vÏdy zahajovat svoji celoroãní ãinnost:

Plaveck˘ bazén v Rumburku – hodiny pro veﬁejnost od 22. 12. 2003 do 4. 1. 2004

NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK
âtyﬁi novoroãní dobré skutky
(Jak na Nov˘ rok, tak po cel˘ rok
- staré ãeské pﬁísloví)
1. Pﬁekonej svoji pohodlnost - jdi na
Nov˘ rok na v˘let (procházku)
2. UãiÀ nûco pro své okolí - pozvi alespoÀ jednoho bliÏního ze svého okolí na
tento v˘let.
3. Poznej, kde Ïije‰ - projdi maliãk˘
kousek vlasti a poznej ho vlastními
smysly.
4. Pﬁispûj potﬁebn˘m - ãástkou od 20,Kã v˘‰e na sbírkové konto SVùTLU·KA
(Nadaãní fond âeského rozhlasu), urãené pro pﬁímou pomoc nevidom˘m
a tûÏce zrakovû postiÏen˘m.
Uãiní‰-Ii tyto ãtyﬁi dobré skutky, obdrÏí‰
v cíli v˘letu odznak NOVOROâNÍ
âTY¤LÍSTEK a bude Ti dobﬁe.
Akce Klubu ãesk˘ch turistÛ pro Vá‰
dobr˘ pocit!
KâT Krásná Lípa se k této akci také
pﬁipojil a Vy máte moÏnost pﬁispût
dobré vûci pﬁi novoroãním v˘stupu na
rozhlednu na Vlãí hoﬁe. Sraz je v 11:30
na Kﬁinickém námûstí. Jste zváni.

22. 12. PO
23. 12. ÚT
24. 12. ST
25. 12. âT
26. 12. PÁ
27. 12. SO
28. 12. NE
29. 12. PO
30. 12. ÚT
31. 12. ST
1. 1. 04 âT
2. 1. PÁ
3. 1. SO
4. 1. NE

bazén
10.00 – 19.00 vánoãní kapr
10.00 – 18.00
ZAV¤ENO
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 14.00
10.00 – 18.00
10.00 – 12.00
10.00 – 16.00
10.00 – 19.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00

bazén se saunou
19.00 – 22.00
19.00 – 22.00
XXX
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
15.00 – 19.00
19.00 – 22.00
XXX
16.00 – 19.00
19.00 – 22.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00

19.00 – 22.00

22. 12. PO
10.00 – 19.00 vánoãní kapr
Zveme v‰echny dûti. Budou mít pﬁipravenou vánoãní nadílku, a tak jako kaÏd˘ rok, bude kaÏdou celou hodinu v˘lov Ïivého kapra z malého bazénu. Tento den mají dûti vstup zdarma.
Zimní stadión v Rumburku – veﬁejné bruslení od 22. 12. 2003 do 4. 1. 2004
22. 12. PO
23. 12. ÚT
24. 12. ST
25. 12. âT
26. 12. PÁ
27. 12. SO
28. 12. NE
– 12.00
30. 12. ÚT
31. 12. ST
1. 1. 04 âT
2. 1. PÁ
3. 1. SO
4. 1. NE

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
ZAV¤ENO
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
13.00 – 15.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
14.30 – 17.30
10.00 – 12.00

13.00 – 15.30
13.00 – 16.30
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00

15.30 – 17.30
16.00 – 18.00

14.00 – 17.00 Silvestrovsk˘ karneval
15.30 – 17.30
13.00 – 15.00
15.30 – 17.30
13.00 – 15.00
13.00 – 16.30

15.30 – 17.30
19.00 – 21.30

18.00 – 19.30
19.00 – 22.00
29. 12. PO10.00
18.00 – 19.30
18.00 – 19.30

13.00 – 15.30

Drobné zmûny nejsou vylouãeny a to zvlá‰tû u zimního stadiónu.
Sportovní hala Varnsdorf
Tradiãní ‰tûpánsk˘ turnaj ve volejbalu se koná v pátek 26. 12. 2003
od 9:00 hod.
Turnaj ve florbalu se koná v nedûli 28. 12. 2003 od 8.00 hod.

V¯BùR AKCÍ O ZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH V KRÁSNÉ LÍPù
A NEJBLIÎ·ÍM OKOLÍ
Varnsdorf, sobota 20. prosince v 18.00
hod. - Ve starokatolickém chrámu
VÁNOâNÍ KONCERT SOUBORU SOLIDEO
Skvosty gotické, renesanãní a barokní
vánoãní hudby zpívané a hrané na historické nástroje. Vstupné dobrovolné.

Krásná Lípa, pátek 26. prosince v 14.00
hod., kostel sv. Marie Magdaleny
VÁNOâNÍ KONCERT SV.·TùPÁNA

Varnsdorf, nedûle 21. prosince od 8.00
hod. - V prostoru Národní tﬁídy
ZLATÁ NEDùLE S VÁNOâNÍM JARMARKEM
Vánoãní nabídka stánkového prodeje
s nadílkou pﬁíjemné pohody a nálady blíÏících se svátkÛ.

Krásná Lípa, pátek 26. prosince, kulturní
dÛm
BLESKOV¯ TURNAJ V ·ACHU ·TùPÁNSKÁ
TROFEJ

Varnsdorf, stﬁeda 24. prosince ve 14.00
hod. - Ve starokatolickém chrámu
ÎIV¯ BETLÉM S VÁNOâNÍ HUDBOU
Malému Jezulátku, Svaté rodinû a vám
v‰em nejkrásnûj‰í vánoãní písnû a koledy
hrají a zpívají Klára Brabníková (soprán)
a Jiﬁí Chlum (varhany). Vstupné dobrovolné.

Krásná Lípa, pátek 26. prosince
TAJN¯ ·TùPÁNSK¯ V¯LET – KâT

Varnsdor f, pátek 26. prosince v 16.00
hod. - Ve starokatolickém chrámu
SVATO·TùPÁNSK¯ KONCERT
Stará vánoãní hudba a koledy v podání
komorního
souboru
„CAPELLA
ADJUVANTES“ a jeho hostÛ. Vstupné
dobrovolné.
Krásná Lípa, sobota 27. prosince, dÛm
chovatelÛ
VÁNOâNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Varnsdorf
Silvestrovsk˘ bûh Varnsdorfem 2003 –
39. roãník
a cyklistické kritérium horsk˘ch kol
– 7. roãník
pﬁihlá‰ky od 8.30 hod nám. E. Bene‰e.
vloÏen˘ závod:
hod váleãkem na nudle (pro Ïeny)
vrh kládou (muÏi)
Zaji‰tûny ‰atny, tepl˘ ãaj a gulá‰ v jídelnû
Základní ‰koly Námûstí Varnsdorf. Závodí
se dle platn˘ch pravidel atletiky. KaÏd˘
závodí na vlastní náklady a ruãí za svÛj
zdravotní stav. První tﬁi závodníci v kaÏdé
kategorii obdrÏí vûcné ceny.
·luknov
SILVESTR 2003
mÛÏete strávit v sále Domu kultury ve
·luknovû. Zaãátek ve 20.00 hod. Hraje
kapela MANE z Teplic. Pﬁedprodej vstupenek - DÛm kultury (tel. 412 386 219).
VSTUPNÉ: 250,- Kã, veãeﬁe: 100,- Kã
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Kostel Panny Marie SnûÏné
novû zastﬁe‰en
Od svého vzniku v roce 1732 se kostelík na SnûÏné doãkal nejrozsáhlej‰ích
stavebních úprav ve své historii.
Koneãné rozhodnutí opravit stﬁechu,
krov a sanktusník padlo koncem 2000,
kdy se podaﬁilo sehnat potﬁebnou finanãní ãástku na I. etapu oprav. A tak
na podzim roku 2001 zaãal lákat zvûdavce z okolí rachot shazovan˘ch plechÛ a staré krytiny. Bylo moÏno shlédnout v˘mûnu krokví na presbytáﬁi,
opravu krovu sakristie, nové plechování vûÏe a nakonec pokládání bﬁidlicov˘ch ‰ablon. Vyjma pﬁipojení hromosvodu byla I. etapa oprav do
konce roku 2001 zdárnû dokonãena.
Následující rok zapoãala II. etapa oprav
- rekonstrukce krovu lodi kostela. Pﬁi rozkr˘vání stﬁechy a odhalování míst dﬁíve

nepﬁístupn˘ch zaãalo investorovi pﬁib˘vat vrásek na ãele, protoÏe se potvrdila
skuteãnost, ze které mûl nejvût‰í obavy rozsah po‰kození krovu byl daleko vût‰í,
neÏli ukázaly mykologické prÛzkumy. JelikoÏ nic není problém, tak i tento oﬁí‰ek
byl rozlousknut. Koncem listopadu 2003
se i loì kostela doãkala své opravy. Byla
vymûnûna cca 1/3 z celé konstrukce
krovu, celé bednûní a samozﬁejmû poloÏena bﬁidlicová krytina.
Investor akce - ¤.k. farnost SnûÏná
chce podûkovat za finanãní podporu
‰iroké církevní obci a Ministerstvu kultury âR, dále úﬁedníkÛm státní správy
za bezproblémovou spolupráci a neposlední ﬁadû firmû Fortnastav Praha
za kvalitní práci a flexibilní pﬁístup.
(dmd)

Podzim roku 2001,
oprava
presbyteria

Podzim roku 2003, doprava trámu
pomocí autojeﬁábu
Podzim roku 2001,
oprava
sanktusníku

Podzim roku 2003, II. etapa opravy
dokonãena

Mûsto
Krásná Lípa
zastoupené tajemníkem Mûstského
úﬁadu Krásná Lípa v souladu se zákonem ã. 128/2000 Sb. vyhla‰uje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici – vedoucí odboru
MûÚ – správa majetku mûsta
Tato funkce bude zaﬁazena do 8. platové
tﬁídy v souladu se znûním zákona ã.
143/1992 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Nástup do pracovního pomûru k 1. 3. 2004.
PoÏadavky:
- ukonãené stﬁedo‰kolské vzdûlaní – technické zamûﬁení
- praxe ve vedoucí funkci minimálnû
2 roky
- dobré komunikativní a organizaãní schopnosti
- obãanství âR, bezúhonnost
- znalost práce na PC
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
- praxe v obdobné ãinnosti nebo ve stavebnictví je v˘hodou
Uchazeã podá písemnou pﬁihlá‰ku, která
musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu
- datum a podpis uchazeãe
Uchazeã pﬁipojí tyto doklady:
- Ïivotopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zamûstnáních a odborn˘ch znalostech a dovednostech
- v˘pis z evidence rejstﬁíku trestÛ ne star‰í 3
mûsícÛ
- ovûﬁenou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
Uchazeã podá písemnou pﬁihlá‰ku
v uzavﬁené obálce s oznaãením: „V˘bûrové
ﬁízení - vedoucí SMM – neotvírat“ do
15. 1. 2004 osobnû do podatelny MûÚ
Krásná Lípa nebo doporuãenû po‰tou na
adresu:
Mûsto Krásná Lípa, k rukám tajemníka MûÚ,
Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA

Stﬁeleck˘ spolek Globus
Stﬁelnice v Krásné Lípû vznikla za podpory n. p. Elite a provozoval ji Svazarm.
Dne 9. 8. 1999 vznikl rumbursk˘ stﬁeleck˘ spolek GLOBUS, kter˘ krásnolipskou stﬁelnici vyuÏívá dnes. V leto‰ním
roce mûl 22 registrovan˘ch ãlenÛ. âinnost spolku spoãívá hlavnû v organizování soutûÏí, úãasti na stﬁeleck˘ch závodech a v osvûtû pﬁi nab˘vání
a pouÏívání zbraní civilním obyvatelstvem. Na rok 2004 je v plánu devût
stﬁeleck˘ch závodÛ v Krásné Lípû.
âlenové spolku se pravidelnû úãastní

okresních závodÛ pod názvem Dûãínsk˘ pohár v EPP. V roce 2003 obsadilo
tﬁíãlenné druÏstvo ve sloÏení Vajdík,
Pospí‰il, Novák první místo.
Pﬁedseda RSSG Jan Pospí‰il se kaÏdoroãnû úãastní mistrovství svûta ve
stﬁelbû na kovové siluety, kde se pravidelnû umísÈuje na pﬁedních místech.
BliÏ‰í informace o ãinnosti spolku jsou
dostupné na stﬁelnici v Krásné Lípû,
kde je téÏ moÏné nahlédnout do kroniky spolku.
Jan Pospí‰il

VIK¯¤, KRÁSNOLIPSK¯ PÒLMùSÍâNÍK, vydává mûsto Krásná Lípa, IâO: 00261459, ‰éfredaktor Tomá‰ Salov. Adresa redakce:
Mûstsk˘ úﬁad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412/383 201. Pﬁíspûvky a inzerci pﬁijímá MûÚ Krásná Lípa. Sazba: Ondﬁej HoﬁeÀovsk˘,
tisk: Tisk Krásná Lípa, s. r. o. Registrováno OÚ Dûãín, ã. reg. OÚ 16/92.
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USNESENÍ

ze 25. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa kananáho dne
4. prosince 2003
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Úkoly z 8. zasedání ZM
Usnesení RM ã. 25 - 01
RM projednala prÛbûh a závûry 8.zasedání ZM a ukládá :
1. odboru SMM:
- odstranit nedostatky v evidenci placení nájmu a splátek
záloh kupní ceny za bytové jednotky Nemocniãní 1149/12,
Krásná Lípa dle závûrÛ finanãního v˘boru
2. odboru vnitﬁní správy:
- posoudit pﬁipomínky kontrolního v˘boru k Zásadám pro
pronajímání bytÛ v DPS a navrhnout pﬁípadné zmûny
3. odboru v˘stavby a Ïivotního prostﬁedí:
- navrhnout zmûnu pravidel pro prodej nemovitostí - v pﬁípadû zájmu o koupi nemovitostí na urãen˘ch místech pﬁedem inzerovat v regionálním tisku
- upozornit zájemce pﬁi podání Ïádosti o prodej nemovitostí na nutnost vyrovnání závazkÛ vÛãi mûstu
4. starostovi mûsta:
- seznámit Krajsk˘ úﬁad ústeckého kraje se stanoviskem
ZM ve vûci v˘bûrového ﬁízení na místo ﬁeditele DD a ÚSP
ü zajistit od o.p.s. âeské ·v˘carsko pﬁehled o propagaci
mûsta za rok 2004
5. místostarostce mûsta:
ü pﬁipravit návrh ﬁe‰ení vyúãtovan˘ch pﬁíspûvkÛ od zájmov˘ch organizací
6. odboru technick˘ch sluÏeb posoudit a navrhnout ﬁe‰ení:
- opravu schodÛ na náspu Varnsdorfská ul.
- vybudování lávky pod Cimrákem
- funkãnost veﬁejné studny ve Wolkerovû ulici
ü kontrola a opravy kanalizaãních vpustí v úsecích budovaní kanalizace pﬁed poloÏením asfaltov˘ch povrchÛ
II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodeje pozemkÛ
Usnesení RM ã. 25 - 02
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 580/2 o v˘mûﬁe
989 m2 a p.p.ã. 580/1 o v˘mûﬁe 1323 m2, v‰e k.ú. Kyjov za
úãelem v˘stavby rodinného domu Ladislavu Hájkovi
a Janu Hájkovi, oba bytem Staré Kﬁeãany, Nové Kﬁeãany
126 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 nemovitostí v majetku
mûsta.

Usnesení RM ã. 25 - 08
RM schvaluje dodatky nájemních smluv, kter˘mi se prodluÏuje nájemní doba pozemkÛ do 31.12.2008. Dodatek
bude vyhotoven k tûmto nájemním smlouvám:
ãíslo smlouvy

nájemce

99/23/70/019
99/23/17-017

Sudová Irena, Krásná Lípa, Kyjovská 19
Vavﬁín Miroslav, Krásná Lípa,
Havlíãkova 30
99/23/17-032
Rojer Jaroslav, Krásná Lípa, PraÏská 37
99/23/70/002
Budková Margita, Krásná Lípa,
Masarykova 31
99/23/17-031
Jäckelová Jaroslava, Krásná Lípa,
Havlíãkova 28
99/23/70/024
Schlossbauerová Kvûtoslava, Krásná
Lípa, Nemocniãní 12a
99/23/70/001
Beránek Jiﬁí, Krásná Lípa, Klá‰terského 1
99/23/70/010
Krejãí Felix, Krásná Lípa, Masarykova 28
99/23/70/020
Hadrava Jaroslav, Krásná Lípa, PraÏská 1
99/23/70/022
Zdaﬁilová Jitka, Krásná Lípa, Bendlova 9
99/23/70/011
Nekováﬁ Zdenûk, Krásná Lípa,
Rumburská 12
1998/23/70/067 Bárta Miroslav, Krásná Lípa,
Varnsdorfská 47
99/23/70/007
Malinová Jindﬁi‰ka, Krásná Lípa,
Smetanova 4
99/23/17-035
Podhorsk˘ Zdenûk, Dolní Poustevna 139
99/23/70/005
SochÛrková Renata, Krupka,
Masarykova 353
1993/00305
JUDr. Zahrádka Josef, Krásná Lípa,
Nemocniãní 2
99/23/70/018
VaÀková Marie, Praha 4 - Spoﬁilov,
Bojanovická 2711/3
99/23/70/014
Rojer Josef, Krásná Lípa, Krásn˘ Buk 54
Usnesení RM ã. 25 - 09
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvû 99/23/70/021na
pronájem ãásti p.p.ã. 395/1 o v˘mûﬁe 154 m2, k.ú. Krásná
Lípa, kter˘m ve‰kerá práva a závazky ze smlouvy vypl˘vající pﬁechází na Simonu ObÛrkovou, bytem âeská Lípa,
Vladimírská 2530 a kter˘m se prodluÏuje doba nájmu do
31. 12. 2008.
3. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 25 - 10
RM ru‰í usnesení RM ã. 22-29 ze dne 16.10.2003, kter˘m vyhlásila k pronájmu nebytové prostory v objektu Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa.
RM schvaluje pokraãování nájemní smlouvy ã. 2003/22/17113 na pronájem nebytov˘ch prostor Nemocniãní 1137/6,
Krásná Lípa od 1.1.2004 Irenû Váchové za shodn˘ch podmínek.

Usnesení RM ã. 25 - 03
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 57/1 o v˘mûﬁe 34
m 2 a p.p.ã. 57/3 o v˘mûﬁe 35 m 2, v‰e k.ú. Krásná Lípa za
úãelem zﬁízení zahrady Antonínu Honzíkovi, bytem Krásná
Lípa, Kyjovská 334/75 za cenu 20,- Kã/m2. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

4. Byty
Usnesení RM ã. 25 - 11
RM ru‰í usnesení RM ã. 16-17 ze dne 10.7. 2003 z dÛvodu
nedostavení se Ïadatele Romana Vojance k podpisu dodatku k nájemní smlouvû na byt ã. 14, Nemocniãní
1065/32, Krásná Lípa.

Usnesení RM ã. 25 - 04
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 17 o v˘mûﬁe 173
m 2 a pouze celé p.p.ã. 2799 o v˘mûﬁe 261 m 2, v‰e k.ú.
Krásná Lípa za úãelem zﬁízení zahrady Daniele ·indláﬁové,
bytem Praha 4 - Nusle, Hvûzdova 1568/25 za cenu 25,Kã/m 2 do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru 50,Kã/m 2 za podmínky, Ïe Ïadatelka souãasnû odkoupí
p.p.ã. 8 o v˘mûﬁe 51 m2, p.p.ã. 9 o v˘mûﬁe 223 m2, p.p.ã.
11/2 o v˘mûﬁe 76 m2, p.p.ã. 12 o v˘mûﬁe 191 m2, p.p.ã. 13
o v˘mûﬁe 115 m 2, p.p.ã. 16 o v˘mûﬁe 138 m 2, p.p.ã. 21/3
o v˘mûﬁe 178 m 2 a p.p.ã. 21/4 o v˘mûﬁe 30 m 2, v‰e k.ú.
Krásná Lípa za v˘‰e uvedenou cenu. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 25 - 12
RM ukládá Sonû TÛmové pﬁipravit ve spolupráci s právním
zástupcem mûsta zpÛsob ukonãení nájemních smluv v pﬁípadû, Ïe nájemce uÏívá byt v rozporu s nájemní smlouvou.

Usnesení RM ã. 25 - 05
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 1489/1 o v˘mûﬁe
233 m 2 a ãásti p.p.ã. 1430 o v˘mûﬁe cca 300 m 2, v‰e k.ú.
Krásná Lípa za úãelem zﬁízení zahrady Jaroslavu Sodomkovi, bytem Krásná Lípa, Nemocniãní 952/18 za cenu 30,Kã/m2. Geometrick˘ plán bude vypracován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.
2. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 25 - 06
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvû ã. 98/23/70/081,
kter˘m se z uvedené nájemní smlouvy vypou‰tí p.p.ã.
2223/2, k.ú. Krásná Lípa a kter˘m se prodluÏuje doba nájmu do 31. 12. 2008.
Usnesení RM ã. 25 - 07
RM schvaluje dodatky nájemních smluv, kter˘mi se prodluÏuje nájemní doba pozemkÛ do 31.12.2008 za podmínky
splnûní závazku vÛãi mûstu (dluhy a prohlá‰ení poplatníka
k poplatku za komunální odpad) v termínu do 31.1.2004.

5. Nemovitosti
Usnesení RM ã. 25 - 13
RM neschvaluje vrácení kauce ve v˘‰i 2.000,-Kã za nerealizovan˘ prodej objektu Kyjovská 392/17, Krásná Lípa Franti‰ku Matulíkovi.
Usnesení RM ã. 25 - 14
RM bere na vûdomí rozhodnutí Finanãního ﬁeditelství Ústí
nad Labem, kter˘m bylo zamítnuto odvolání Mûsta Krásná
Lípa proti vydané v˘zvû k zaplacení daÀového nedoplatku za firmu POZEM s.r.o., HavlíãkÛv Brod za pﬁevod nemovitosti Nemocniãní 1065/32, Krásná Lípa ve v˘‰i
210.400,- Kã. Mûsto je ze zákona ruãitelem.
6. Prodejní trhy
Usnesení RM ã. 25 - 15
RM schvaluje konání prodejních trhÛ v roce 2004 v prostoru Kﬁinické námûstí pﬁed hotelem Beseda, (v pﬁípadû
rekonstrukce námûstí na parkovi‰ti za Domem sluÏeb )
1x za mûsíc. Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství za
jeden prodejní stánek je stanoven ve v˘‰i 100,- Kã.
II. RÒZNÉ
1. SloÏení VJPO SDH
Usnesení RM ã. 25 - 16
RM odvolává Radovana Hladíka z VJPO SDH Krásná Lípa
a jmenuje Jiﬁího Procházku ãlenem VJPO SDH Krásná Lípa.

ãíslo smlouvy

nájemce

2. Dohoda o ukonãení pracovního pomûru
Usnesení RM ã. 25 - 17
RM bere na vûdomí dohodu o rozvázání pracovního pomûru mezi mûstem Krásná Lípa a Jiﬁím Olivou, zamûstnancem mûsta Krásná Lípa.

99/23/17-036
99/23/17-030
99/23/70/066

Vrabec Jiﬁí, Varnsdorf, Lesní 1968
Kuzo Petr, Chlumec, Cyrilská 192
Ing. Svoboda Marek, Krásná Lípa,
PraÏská 25

3. V˘bûrové ﬁízení na vedoucího odboru MûÚ
Usnesení RM ã. 25 - 18
RM schvaluje vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení na pracovní pozici - vedoucí odboru MûÚ - správa majetku mûsta dle

pﬁedloÏeného návrhu a ukládá Janu Koláﬁovi, tajemníkovi
MûÚ jeho provedení.
4. Poskytnutí dotace ze SFÎP âR
Usnesení RM ã. 25 - 19
RM bere na vûdomí poskytnutí dotace mûstu Krásná Lípa
ze SFÎP âR na akci „Regenerace mûstského parku
v Krásné Lípû“ v celkové v˘‰i 5,9 mil. Kã.
5. V˘bûrové ﬁízení na zhotovení díla „Regenerace mûstského parku v Krásné Lípû“
Usnesení RM ã. 25 - 20
RM schvaluje podmínky v˘bûrového ﬁízení na zhotovení
díla „Regenerace mûstského parku v Krásné Lípû“ dle pﬁílohy a ukládá Janu Koláﬁovi, tajemníkovi MûÚ jeho realizaci.
7. Pﬁíspûvek
Usnesení RM ã. 25 - 21
RM schvaluje pﬁíspûvek Spolku pﬁátel Krásnolipska na obnovu kﬁíÏe v Rumburské ulici ve v˘‰i 1320,- Kã, provádûnou
ve spolupráci s KâT, za podmínky doloÏení souhlasu majitele.
8. Pﬁíspûvky pro zájmové organizace
Usnesení RM ã. 25 - 22
RM schvaluje v˘jimku z Pravidel pro pﬁidûlování finanãních
pﬁíspûvkÛ mûstem na podporu kulturní, sportovní, tûlov˘chovné ãinnosti a práci s mládeÏí pﬁíspûvek pro zájmové
organizace dle pﬁedloÏeného návrhu.
9. Odmûny organizacím
Usnesení RM ã. 25 - 23
RM schvaluje dle bodu 6) Pravidel pro pﬁidûlování finanãních pﬁíspûvkÛ mûstem na podporu kulturní, sportovní, tûlov˘chovné ãinnosti a práci s mládeÏí odmûny organizacím:
- za v˘znamné akce:
Mezinárodní cyklistick˘ závod TOUR DE FEMININ
– Klub cyklistiky
4.000,- Kã
Skalními hrádky Labsk˘ch pískovcÛ
– Klub ãesk˘ch turistÛ
4.000,- Kã
Ukliìme svût – âSOP Tilia
4.000,- Kã
Dûtsk˘ ma‰karní karneval – FS LuÏiãan
4.000,- Kã
Festival DPS – DPS Lipka
4.000,- Kã
- za celoroãní aktivitu:
Mateﬁské centrum Beru‰ka
FS Dykyta
Klub ãesk˘ch turistÛ
FS LuÏiãan

4.000,- Kã
4.000,- Kã
4.000,- Kã
4.000,- Kã

10. Odmûna
Usnesení RM ã. 25 - 24
RM schvaluje odmûnu dle pﬁedloÏeného návrhu RNDr.
Ivanû Preyové, ﬁeditelce pﬁíspûvkové organizace Základní
‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín.
11. Odmûny ãlenÛm komisí
Usnesení RM ã. 25 - 25
RM schvaluje odmûnit ãleny komisí RM a v˘borÛ ZM vûcn˘m darem. Celková ãástka ve v˘‰i 40.000,- Kã bude uhrazena z rezervy mûsta.
12. Dar obãanÛm
Usnesení RM ã. 25 - 26
RM schvaluje penûÏit˘ dar obãanÛm za celoroãní práci
pro mûsto dle návrhu.
13. Návrh smlouvy
Usnesení RM ã. 25 - 27
RM schvaluje uzavﬁení smlouvy s firmou Contactel s.r.o. na
poskytování hlasov˘ch sluÏeb Contactel Duo (zmûna operátora pevn˘ch linek Mûsta Krásná Lípa).
14. Odvolání ãlena K·MT
Usnesení RM ã. 25 - 28
RM schvaluje odvolání Lubomíra Hryzáka z komise ‰kolství
mládeÏe a tûlov˘chovy na vlastní Ïádost.
15. Nájemní byty
Usnesení RM ã. 25 - 29
RM na základû podnûtu nájemníkÛ domu Nemocniãní 26
ukládá odboru SMM vypracovat návrh ﬁe‰ení a cenovou
nabídku dveﬁního systému.
16. Inventarizace drobn˘ch sakrálních staveb
Usnesení RM ã. 25 - 30
RM ukládá Kláﬁe Mr‰tíkové provést inventarizaci drobn˘ch
sakrálních staveb na území mûsta a zjistit majetkoprávní
vztahy.
17. Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 25 - 31
RM odvolává Jiﬁího Olivu z inventarizaãní komise k provedení inventarizace penûÏních prostﬁedkÛ na SMM Krásná
Lípa a jmenuje nového ãlena Karla Homolku s okamÏitou
platností.
Usnesení RM ã. 25 - 32
RM odvolává Jiﬁího Olivu z inventarizaãní komise k provedení inventarizace pohledávek k rozpoãtov˘m pﬁíjmÛm na
SMM Krásná Lípa a jmenuje nového pﬁedsedu Karla Homolku s okamÏitou platností.

18. prosinec 2003
Usnesení RM ã. 25 - 33
RM odvolává Jiﬁího Olivu z inventarizaãní komise k provedení inventarizace majetku mûsta pro rok 2003 u ostatních
budov, staveb a pozemkÛ a jmenuje nového pﬁedsedu
Karla Homolku s okamÏitou platností.
Usnesení RM ã. 25 - 34
RM odvolává ãlena Jiﬁího Olivu z likvidaãní komise s okamÏitou platností.
18. Pﬁehled akcí v kulturním domû
Usnesení RM ã. 25 - 35
RM schvaluje program akcí kulturního domu na mûsíc prosinec.
IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- dopis od DRINKS UNION, a. s. – zváÏení prodeje objektu
Kﬁinické nám. 7/12
- dopis od Jaroslava Foldyny – v˘bûrové ﬁízení na ﬁeditele
DD a ÚSP v Krásné Lípû
- dopis od Ivany ·vecové – Regionální Rada regionu – projekt Phare IB 2001
- uzavﬁení partnerství NPâ· a Appian Group
- petice obãanÛ ohlednû oprav domu Nemocniãní
1062/26
- pﬁehled nemovitostí – inzerce na www.sreality.cz
- knihovna – poãet náv‰tûvníkÛ, soutûÏ pro dûti
- nebytové prostory – Norbert Morava, informace o Domu
sluÏeb (v‰e za 39,- Kã)
- dopis od firmy Kámen a ztvárnûní, s.r.o. o pﬁevedení pozemku
- dopis od firmy Kámen a ztvárnûní, s.r.o. o úpravû smlouvy
o smlouvû budoucí
- akce uskuteãnûné v KD Krásné Lípy za listopad 2003
- M·, ·D, ·J – provoz o zimních prázdninách
RM dále projednala zápisy z jednání tûchto komisí:
- zdravotnû sociální ze dne 6. 11. 2003
- ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ze dne 2. 12. 2003
- cestovního ruchu ze dne 1. 12. 2003

Pozvánka
VáÏení pﬁátelé,
Most nadûje – nadaãní fond, OPS
âeské ·v˘carsko a mûsto Krásná Lípa
si Vás dovolují pozvat na

1. vánoční setkání
které se koná 22. 12. 2003 v kulturním
domû v Krásné Lípû od 15.30 hodin.
Pro dûti z pozvan˘ch dûtsk˘ch
domovÛ zde probûhne program
s bublinovou show a rozdáváním
vánoãních dárkÛ.

Zápasníci
dûkují
Nejvût‰í podíl na úspûch v Novém
Jiãínû, Ïe tam vÛbec mohla dûvãata
startovat, Ïe máme dvû reprezentantky, mají sponzory kteﬁí sv˘mi
finanãními dary umoÏnily start dûvãatÛm na tomto turnaji.
Dûvãata i vedení oddílu touto cestou
dûkují vedení firem COLOR – TEXu,
DIOSNA s.r.o. Krásná Lípa. Dík patﬁí
i panu Farskému ze samoobsluhy na
Varnsdorfské ulici.
Oddíl zápasu pﬁedem dûkuje vedení
COLOR – TEXu za vynikající nabídku.
Na základû úspûchu tohoto oddílu,
chtûjí vybavit oddíl jednotn˘m sportovním obleãením. /sportovními soupravami/. Krásná Lípa by se tím je‰tû víc
zviditelnila.

Pﬁíloha

KINO Krásná Lípa - Leden 2004
pondûlí 5. 1.

PRCI, PRCI, PRCIâKY – SVATBA

od 18.00 hod

Puberta je definitivnû v trapu a je ãas na dal‰í krok: i cesta do chomoutu bude lemována trapasy a humorem. 96 min. MládeÏi nepﬁístupno. Vstupné 60 Kã.

stﬁeda 7. 1.

HLEDÁ SE NEMO

od 17.00 hod

Nejúspû‰nûj‰í animovan˘ film vyplul z poãítaãÛ studia PIXAR do hlubin oceánu, kde
klaun Martin hledá svého ztraceného synka Nema. 101 min. âESKÁ VERZE!
MládeÏi pﬁístupno. Vstupné dûti 30 Kã, dospûlí 60 Kã.

pondûlí 12. 1.

ZELENÉ PEKLO

od 18.00 hod

JOHN TRAVOLTA ve vojenském thrilleru o misi, kde je v‰echno jinak, neÏ to na první pohled vypadá. 98 min. MládeÏi pﬁístupno. Vstupné 50 Kã.

stﬁeda 14. 1.

MATRIX REVOLUTIONS

od 18.00 hod

âeká nás koneãné vyvrcholení celé ságy? Vesmírná odyssea eposu bratrÛ Wachowsk˘ch pokraãuje. 140 min. MládeÏi pﬁístupno. Vstupné 60 Kã.

1.kolo finále Ïákovské ligy
– Nov˘ Jiãín
V sobotu 4.ﬁíjna se v Novém Jiãínû na
Moravû, v rámci mezinárodního turnaje ÏákÛ „Memoriál Miroslava Re‰la“
konalo první kolo finále Ïákovské ligy
dûvãat. Nezúãastnila se jej dûvãata
z Mariánsk˘ch Lázní a to z finanãních
dÛvodÛ. Pﬁesto se dá ﬁíci, Ïe toto finále
mûlo vysokou sportovní úroveÀ k ãemuÏ nemalou mûrou pﬁispûla právû
dûvãata.
Umístûní na‰ich dûvãat:
32 kg
35 kg
37 kg
44 kg
48 kg
52 kg

Surmajová Krista
Ferencová Markéta
Petrová Michaela
Lesová Iveta
Jelínková Lucie
Bertóková Vlasta

62 kg Ïitníková Dana
– startovala v kadetkách

3. místo
2. místo
3. místo
5. místo
4. místo
1. místo
suverénní
nemûla soupeﬁky

Tohoto turnaje se zúãastnil i reprezentaãní trenér Ïensk˘ch sloÏek aby urãil
koneãnou sestavu a nominaci druÏstva
star‰ích ÏákyÀ na mezinárodní mistrovství Norska, které se koná 24.-26.listopadu. Koneãn˘ verdikt. Zápas z Krásné
lípy má první dvû reprezentantky.
Do Norska odjíÏdí:
- Bertóková Vlasta
52 kg suverénní v Novém Jiãínû
- Îitníková Dana
62 kg vyrovnané v˘kony v lize.
Dûvãata drÏíme vám pûsti aÈ máte
v Norsku tolik potﬁebné zápasnické
‰tûstí.
No a jak dopadla dûvãata v tomto finálovém kole. Prohrála ale pouze
s Chrastavou a skonãila tudíÏ na druhém místû. NejhÛﬁe 3. místo by jim slu‰elo.
2.kolo finále druÏstev dûvãat
Po odstoupení dûvãat z mariánsk˘ch
Lázní, byla ‰estice finalistek doplnûna
o ãtvrté druÏstvo skupiny západ – Sokol

Kladno. TaktéÏ místo konání bude pﬁeloÏeno. ·koda, Ïe Krásná Lípa nemá
odpovídající prostory. Finále této soutûÏe mohlo b˘t u nás, ãehoÏ litujeme
a to hlavnû z finanãních dÛvodÛ /u‰etﬁili bychom za cestovné a nocleÏné/.
Pﬁesto doufáme, Ïe se druhého kola
zúãastníme a dokáÏeme, Ïe na‰e dûvãata jiÏ patﬁí mezi elitu zápasnického
sportu v republice.
Va‰ek Leso – 1.místo
Nov˘ Jiãín! Memoriál Miroslava Re‰la,
turnaj pro mlad‰í a star‰í Ïáky patﬁí
mezi nejlépe obsazené Ïákovské turnaje v republice. TaktéÏ leto‰ní roãník
nebyl v˘jimkou . Zúãastnilo se jej 187
mlad˘ch zápasníkÛ ze Slovinska, Maìarska, Slovenska, Polska, Nûmecka
a âeské republiky. V kaÏdé hmotnostní
kategorii bylo 13 – 18 zápasníkÛ.
To pﬁíjemné a pﬁekvapivé bylo umístûní na‰eho Va‰ka Lesa, o kterého
pﬁímo na místû projevilo zájem vedení
stﬁediska mládeÏe ve Vítkovicích.
Umístûní na‰ich závodníkÛ:
27 kg
Leso Va‰ek
1.místo
14 závodníkÛ
Ze skupiny postoupil pﬁes: Zdarsa –
Polsko, Hosnedla – Slovensko a Zále‰áka z Krnova. V semifinále porazil do
té doby suverénního Slovince – Ivanu‰u. Ve finále se stﬁetl s Janíãkem
z Ostravy, kterého porazil na lopatky za
pouh˘ch 25 sec.
33 kg
Ruszo Jan 10.-13.místo
13 závodníkÛ
Honzík mûl startovat v hmotnosti do
31 kg kde by mûl urãitou ‰anci. Cestou
tam nedodrÏel Ïivotosprávu a musel
startovat ve vy‰‰í hmotnostní kategorii.
Ve skupinû s Vargou – Maìarsko, Fojtek
– Mistr âR.
37 kg
Luká‰ Pelikán
7.místo
17 závodníkÛ
TaktéÏ Luká‰ postoupil ze skupiny.
V repasáÏi narazil na Kolãara z Tﬁince –
byl nad jeho síly. Pﬁesto je Luká‰ pﬁíslibem do budoucna.

