
„Stoupající poãty lidí, ktefií podlehli nachla-
zení, a k tomu uzavfiená lékárna.“ S touto si-
tuací se budeme muset je‰tû nûjak˘ ãas
smífiit. Po uzavfiení lékárny na námûstí mûsto

nabídlo lékárníkÛm volné nebytové prostory
v domû sluÏeb, dal‰í nabídka pfii‰la ze zdra-
votního stfiediska. Krásnou Lípu nav‰tívili zá-
stupci tfií firem, ktefií chtûli lékárnu nebo v˘-
dejnu lékÛ provozovat. Nebytové prostory si
prohlédli a rozhodli se jednat spí‰e o proná-
jmu lékárny na námûstí, neÏ v nabízen˘ch
prostorách budovat novou lékárnu. Do

tûchto jednání jiÏ mûsto vstupovat nemÛÏe
a záleÏí ãistû na spoleãnostech, jak rychle se
budou umût domluvit. V souãasnosti firma
Helianthus s.r.o., která lékárnu provozovala,
svoji ãinnost konãí, dÛm zapeãetil exekutor
a chystá se prodej objektu. O jeho koupi má
údajnû zájem lékárenská firma, která by
mohla lékárnu znovu otevfiít. 

V souvislosti se zmûnami v organizaci
státní správy se v poslední dobû ãasto dis-
kutuje otázka, jak bude fungovat lékafiská
pohotovost mimo ordinaãní hodiny lékafiÛ
a o víkendech. Situace je v souãasné dobû
dosti nejasná a nepfiehledná, v Krásné Lípû
jsme dokonce zaznamenali i pfiípad, Ïe pfii
volání tísÀové linky byly operátorem poskyt-
nuty nepfiesné informace. Otázkou tedy je,
na koho se obrátit v pfiípadû, Ïe „nejde o Ïi-
vot“, ale o‰etfiení je pfiitom tfieba poskytnout
co nejrychleji. Obecnû lze fiíci, Ïe za vámi
v takovémto pfiípadû nikdo nepfiijede, k lé-
kafii se musíte dopravit vy.

V podstatû tedy máte tfii moÏnosti. MÛÏete
se spojit se sv˘m o‰etfiujícím lékafiem, nebo
vyhledat o‰etfiení v rumburské nemocnici,
pfiípadnû v nemocnici ve Varnsdorfu. V ne-
mocnici ve Varnsdorfu navíc ordinuje poho-
tovostní lékafi, jeho ordinaãní doba je v‰ak
omezená. Na základû zku‰eností v‰ak nû-
kdy dochází k pfiípadÛm, Ïe personál v ne-
mocnici nepostupuje vstfiícnû. V kaÏdém
pfiípadû platí, Ïe v akutních pfiípadech je

povinností jakéhokoli lékafie, poskytnout
vám o‰etfiení v potfiebném rozsahu. 

Pokud se jedná o váÏn˘ pfiípad, je tfieba
volat tísÀovou linku 155 (z mobilních tele-
fonÛ 112). Operátor tísÀové linky by mûl na
základû va‰eho telefonátu vyhodnotit, zda
vy‰le záchranku, pfiípadnû vám sdûlit, na
koho se máte obrátit. 

V tisku se objevují informace, Ïe lékafiská
pohotovost (správnûji APP - ambulantní po-
hotovostní péãe) do Krásné Lípy nejezdí
proto, Ïe se Krásná Lípa odmítá finanãnû
podílet na jejím provozu. Tyto informace
nejsou pravdivé. Pravdou je, Ïe v souãasné
dobû Ïádné stanovi‰tû APP není v˘jezdní.
Lékafiská pohotovost navíc není dostateãnû
zákonem fie‰ena, není jasné, kdo ji má zfiizo-
vat a kdo ji má také hradit a zda je vÛbec
nutné ji zfiizovat. Je v‰ak jasné, Ïe máme
zdravotní poji‰Èovny, platíme zdravotní poji‰-
tûní a za to nám pfiíslu‰í odpovídající lékafi-
ská péãe.

Pfieji vám v‰em pevné zdraví
Hana Volfová
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V závaÏn˘ch pfiípadech a v pfiípadech
ohroÏujících Ïivot volejte na známé tele-
fonní ãíslo rychlé lékafiské pomoci 155.

Lékafiskou pomoc v pfiípadech, které
bezprostfiednû neohroÏují Ïivot, vám po-
skytnou v nemocnici v Rumburku nebo
ve Varnsdorfu Je v‰ak nutné se do ne-
mocnice dopravit.

Ambulantní pohotovostní péãe (APP),
tzv. pohotovost v nemocnici ve Varns-
dorfu je nev˘jezdní, vÏdy je tfieba se do
nemocnice dopravit.

Ordinaãní hodiny APP v nemocnici
Varnsdorf tel. 412 372 445, 412 372 447

po-pá 18.00 – 21.00 hod.
so, ne, svátky 9.00 – 20.00 hod.
Traumatologicko-ortopedická (úra-

zová) ambulance funguje nadále ne-
pfietrÏitû.

Ambulantní pohotovostní péãe slouÏí
pouze k fie‰ení náhl˘ch onemocnûní ãi
zhor‰ení zdravotního stavu, kdy stupeÀ
postiÏení nevyÏaduje zásah rychlé lékafi-
ské pomoci. NeslouÏí k fie‰ení dfiíve vznik-
l˘ch onemocnûní, nebo zhor‰ení zdra-
votního stavu z dÛvodu nevyhledání
vãasné lékafiské pomoci.

Kam se obrátit v pfiípadû zdravotních potíÏí?

Osud lékárny 
je otevfien

·luknovsko patfií k regionÛm s nej-
vy‰‰í nezamûstnaností v âeské Re-
publice. Krásná Lípa v tomto
ohledu statistiku právû nezlep‰uje,
spí‰ naopak. Mohli bychom dojít
k závûru, Ïe platí jednoduché pra-
vidlo: âím více nezamûstnan˘ch,
tím vût‰í zájem o neobsazené pra-
covní místo. Podívejme se tedy,
jestli toto pravidlo platí i u nás.

Mûsto Krásná Lípa vyhlásilo v pro-
sinci minulého roku k obsazení cel-
kem tfii pracovní místa. Oznámení
vy‰lo ve Vik˘fii, bylo vyvû‰eno na
nástûnce, volná místa nabízel úfiad
práce. KdyÏ odhlédneme od v˘bû-
rového fiízení na pozici vedoucího
správy majetku mûsta, nebyly na
zb˘vající dvû pracovní místa kla-
deny Ïádné pfiehnané poÏadavky
na kvalifikaci. Zkrátka normální
práce v normálních podmínkách,
o kterou se ucházelo celkem 15
zájemcÛ. Ve mûstû máme v sou-
ãasné dobû zhruba 400 nezamûst-
nan˘ch, patnáct uchazeãÛ na
dvû pracovní místa by nebylo aÏ
tak málo. 

Mohli bychom si udûlat obrázek
o tom, kolik lidí si v na‰em mûstû
hledá práci aktivnû. Nebudeme si
dûlat Ïádné iluze, v‰ichni víme, Ïe
velká ãást krásnolipsk˘ch neza-
mûstnan˘ch nic takového, co by
se jen vzdálenû práci podobalo,
nehledá. O to více by potû‰il hojn˘
poãet zájemcÛ o práci v domov-
ském mûstû, bez nutnosti dojíÏdûní. 

Ale vraÈme se nohama zase na
zem a podívejme se na na‰ich 15
uchazeãÛ zblízka, odkud jsou:
Dolní PodluÏí, Jifiíkov, Mikulá‰ovice,
Rumburk, ·luknov, Varnsdorf a Vilé-
mov.

Ano, je to tak: z Krásné Lípy se pfii-
hlásili tfii! 

Tomá‰ Salov

Kdo vás o‰etfií v pfiípadû 
zdravotních potíÏí?

(hv)



Nezasvûcen˘m osobám se jistû po pfieãtení

názvu ãlánku vybaví zoologická zahrada, kde

v ãase vánoãním mohou náv‰tûvníci pod do-

hledem o‰etfiovatelÛ sami nakrmit opice, pa-

pou‰ky ãi jiná cizokrajná zvífiata, coÏ je bûhem

roku pfiísnû zakázáno. S trochou nadsázky se ji-

n˘m mÛÏe pro zmûnu zdát, Ïe ãlánek bude

popisovat jednu z vánoãních tradic, a to ne-

horázné pfiejídání.

Trochu pravdy lze hledat v obou názorech.

JiÏ podruhé se totiÏ Informaãní stfiedisko Národ-

ního parku âeské ·v˘carsko a oddíl Ranger

z Krásné Lípy rozhodli pfiizvat zájemce na „pu-

tování po krmelcích“ v okolí Krásné Lípy pofiá-

dané tentokrát v sobotu 27.12.2003.

Vzhledem k malé úãasti v loÀském roce oãe-

kávali organizátofii s obavami, kolik lidí v sobû

tentokrát najde sílu, aby z vytopen˘ch ob˘va-

cích pokojÛ a od pln˘ch stolÛ vyrazili do mrazi-

vého poãasí a témûfi ãtyfii hodiny pochodovali

z kopce do kopce s batohem pln˘m ÏaludÛ,

ka‰tanÛ nebo i jin˘ch pochoutek, jeÏ lahodí

srnkám, zajícÛm i divoãákÛm.

Obavy se vytratily, kdyÏ se pod lípou na krás-

nolipském námûstí v pravé poledne se‰lo víc

jak 30 úãastníkÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií.

Nutno dodat, Ïe Krásnolip‰tí byli v men‰inû

oproti Rumbursk˘m. Po pfierozdûlení ÏaludÛ

a ka‰tanÛ, které na podzim pilnû sesbírali Ran-

gefii, se úãastníci vydali smûr Kyjov. Více ãi

ménû spofiádanû pak tento zvlá‰tní prÛvod

vãetnû psích kamarádÛ nav‰tívil pût krmelcÛ,

jejichÏ obsah se rázem zmûnil stejnû jako se

mûní na‰e stoly v podobû svátkÛ. Nezb˘vá neÏ

doufat, Ïe zvífiátka na rozdíl od nás lidí znají

svou míru a nepfiejedly se. Víc neÏ obohacení

jídelníãku a pfiilep‰ení lesní zvûfii, o kterou je

dobfie postaráno, bylo posláním celého trochu

ztfie‰tûného v˘letu do zasnûÏeného zimního

lesa, aby se lidé se‰li, jen tak si popovídali, roz-

h˘bali se a prostû strávili vánoãní ãas jinak neÏ

b˘vá zvykem.

Dûkujeme v‰em, ktefií se k nám bûhem vá-

noc pfiipojili a vystoupili tak aspoÀ na chvíli

z rozjetého „rychlíku“ na‰í doby, kter˘ nám ne-

dovoluje pfiíli‰ se zam˘‰let, vnímat sebe

i ostatní. Dûtem z oddílu Ranger patfií dík za

sbûr ÏaludÛ a ka‰tanÛ. Závûrem bych chtûla

v‰em popfiát, abychom si v roce 2004 na‰li víc

ãasu a chuti jen tak se projít, abychom víc vní-

mali drobné radosti v‰edních dnÛ a nacházeli

více pochopení pro své blízké. 

J. Vrtílková
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Vánoãní krmení zvífiátek II.

Dne 28. 10. 2003 byla v místû dnes jiÏ zaniklé

osady Zadních Jetfiichovic za úãasti 1. ná-

mûstka ministra Ïivotního prostfiedí RNDr. L.

Mika a vrchního starosty okresního mûsta

Sebnitz pana M. Ruckha slavnostnû otevfiena

pfieshraniãní stezka pro pû‰í a cyklisty.

Otevfiením nového hraniãního mostku pfies

fieku Kfiinici do‰lo k propojení sítí turistick˘ch

a cyklistick˘ch stezek národních parkÛ âeské

·v˘carsko a Saské ·v˘carsko. Vznikl tím mimo

jiné i okruh, kdy se náv‰tûvníci mohou pfies

pfiechod v Zadních Jetfiichovicích/Rabenste-

ine dostat do Saska a pfies pfiechod Hinter-

hermsdorf/Zadní Doubice (Kyjovské údolí)

zpût do âech. 

Jak se nejsnadnûji do Zadních Jetfiichovic

dostaneme? 1) z Mezní Louky po zelenû zna-

ãené turistické stezce vedoucí Hlubok˘m do-

lem, 2) z Mezní Louky po cyklostezce odbo-

ãující ze Ïlutû znaãené turistické cesty, ze

silnice spojující Mezní Louku a Vysokou Lípu,

3) z Vysoké Lípy nejprve po Ïluté, dále pak

po cyklostezce (âeská silnice), 4) po zelenû

znaãené turistické stezce od Panenské jedle

(pozor! nejedná se o cyklostezku!!). Na nû-

meckém území se nám nabízí celá fiada

moÏností jak pro pû‰í, tak pro cyklisty.

CyklistÛm bych rád doporuãil, aby ze Zad-

ních Jetfiichovic pokraãovali do Hinterherms-

dorfu, odtud do Zadních Doubic. Z tohoto

hraniãního pfiechodu je moÏno pokraãovat

doleva Kyjovsk˘m údolím do Kyjova, nebo se

mohou vydat doprava a projet kolem Vlãí

desky a stále po znaãené cyklostezce pokra-

ãovat aÏ do Doubic. Z Doubic mohou podél

Doubického potoka pokraãovat buìto do

Chfiibské, anebo pfies Saulu (U Sloupu) aÏ do

osady Na Tokání a odtud Táborov˘m dolem

projet aÏ na âeskou silnici. Z místa, kde se na-

pojí na âeskou silnici, uÏ je to jen kousek do

Vysoké Lípy ãi Mezní Louky, coÏ je moÏno si

zpestfiit je‰tû malou zajíÏìkou pfies Hlubok˘

dÛl.

A pro pû‰í milovníky zimní krajiny? Pár metrÛ

za hraniãním pfiechodem v Zadních Jetfiicho-

vicích odboãuje doprava modfie znaãená

stezka, která prochází zprvu podél meandru-

jící Kfiinice, záhy vás v‰ak provede pfiírodním

skalním tunelem a pfiíjemnû vystoupáte do

skal nad fiekou. Prakticky stále po vrstevnici

majíce Kfiinici po pravé ruce pod sebou po-

kraãujete aÏ Bootstation Obere Schleuse, coÏ

je nûmeckou obdobou pfievozu na prami-

cích v na‰ich Soutûskách.

Cestou se k vám zleva budou pfiipojovat

jiné stezky, ale tûch nedbejte a pokraãujte

podél Kfiinice. Mapy vám v podstatû není za-

potfiebí, neboÈ si vystaãíte s pravidlem pravé

ruky: na kaÏdém rozcestí znaãen˘ch cest se

dáte doprava. Podél Kfiinice tak dojdete aÏ

do Zadních Doubic, kde fieku pfiekroãíte po

hraniãním mostku zpût do âech. Za pfiecho-

dem uhnete doprava a pokraãujete po

modfie znaãené turistické stezce aÏ k Panen-

ské jedli, kde se napojíte na zelenou (Jan-

kova cesta), která Vás dovede zpût do Zad-

ních Jetfiichovic.

Nenechte se zastra‰it chladn˘m poãasím a vy-

dejte se po zimních stezkách. Zima je totiÏ pro

v˘lety naprosto ideálním obdobím. Netrápí vás

horko a pfiípadn˘ chlad snadno vyfie‰í termoska

v batohu. A rovnûÏ klí‰Èata, která si jindy nosíme

jako nechtûné suven˘ry ze smí‰en˘ch lesÛ, ustá-

vají ve sv˘ch aktivitách... 

Pfii pouÏívání pfieshraniãní stezky v Zadních Jet-

fiichovicích je nutno dbát následujících pokynÛ:

Pfiekraãování státních hranic na turistické stezce

je povoleno od 6.00 hod do 22.00 hod v dobû

od 1. dubna do 30. záfií a od 8.00 hod do 18.00

hod v dobû od 1. fiíjna do 31. bfiezna. Osoby

oprávnûné pfiekraãovat státní hranici na této

stezce jsou státní obãané âeské republiky

a Spolkové republiky Nûmecko a státní obãané

tfietích státÛ, ktefií nepodléhají v Ïádném z obou

státÛ ani v Ïádném z ãlensk˘ch státÛ Evropské

unie vízové povinnosti, a mají s sebou platn˘ do-

klad k pfiekraãování státních hranic. Pobyt v po-

hraniãním pásmu je dovolen po dobu aÏ sedmi

dnÛ, pokraãování v cestû za pohraniãní pásmo

se nepovoluje.

Pfii pfiekraãování státních hranic na turistick˘ch

stezkách malého pohraniãního styku je moÏno

pfieváÏet pouze zboÏí, které nemá obchodní

charakter a které oprávnûné osoby dováÏejí

nebo vyváÏejí v˘hradnû k osobní potfiebû nebo

spotfiebû nebo jako jednoduché pracovní ná-

ãiní k pfiechodnému pouÏívání v prÛbûhu své

cesty nebo k pobytu v pohraniãním pásmu.

A. Votápek

V souvislosti s ukonãením provozu Union
banky v loÀském roce do‰lo ke zmûnû úãtu
mûsta Krásná Lípa pro zasílání plateb. âíslo
úãtu u âSOB pro zasílání poplatkÛ za odpad,
nájemného za pozemky a poplatkÛ ze psÛ je
109 634 816/0300. Pro identifikaci platby je za-
potfiebí vyplnit pfiidûlen˘ variabilní symbol,
kter˘ je uveden na platebním v˘mûru. 

(vik)

Zadní Jetfiichovice

V souvislosti se zprovoznûním digitální telefonní ústfiedny na Mûstském úfiadû v Krásné
Lípû do‰lo koncem roku 2003 ke zmûnû telefonních ãísel: 
Sekretariát MûÚ 412 354 820, fax 412 354 821 
Finanãní odbor 412 354 827
Odbor vnitfiní správy 412 354 823
Odbor v˘stavby a Ïivotního prostfiedí 412 354 833
Odbor správy majetku mûsta (SMS) 412 354 835
Odbor technick˘ch sluÏeb 412 383 343
e-mail: podatelna@krasnalipa.cz

Upozornûní pro 
obãany



Klub ãesk˘ch turistÛ zaloÏil novou tra-
dici. Vyhlásil na 1. 1. 2004 novou akci,
kterou bude napfií‰tû vÏdy zahajovat
svoji celoroãní ãinnost. Akce nese ná-
zev Novoroãní ãtyfilístek a obná‰í spl-
nûní ãtyfi novoroãních dobr˘ch skutkÛ:
Pfiekonej svou pohodlnost, uãiÀ nûco
pro své okolí, poznej, kde Ïije‰ a ko-
neãnû pfiispûj potfiebn˘m. Vybran˘
dvacetikorunov˘ pfiíspûvek poputuje
na sbírkové konto Svûtlu‰ka pfii Nadaã-
ním fondu âeského rozhlasu. Sbírka je
urãena pro pfiímou pomoc nevido-
m˘m a tûÏce zrakovû postiÏen˘m.

K akci Novoroãní ãtyfilístek se v˘stu-
pem na rozhlednu na Vlãí hofie pfiipojil
i Klub ãesk˘ch turistÛ z Krásné Lípy.
První lednov˘ den se z Kfiinického ná-
mûstí spoleãnû vydaly ãtyfii desítky lidí
pod praporem KâT Krásná Lípa na 22.
roãník Novoroãního v˘stupu a sou-
ãasnû 1. roãník Novoroãního ãtyfilístku.
Pfiipojili se i ãlenové Zastupitelstva
mûsta Krásná Lípa a turisté ze saského
turistického klubu DAV Neustadt. 

„Celkem do podpÛrné sbírkové akce
pro konto Svûtlu‰ka pfiispûlo 120 ná-

v‰tûvníkÛ,“ uvedl pfiedseda KâT Krásná
Lípa Václav Hieke. „KaÏd˘, kdo uãinil
zmínûné ãtyfii dobré skutky, v cíli v˘letu
obdrÏel odznak Novoroãní ãtyfilístek
a kalendáfiík KâT na rok 2004. Krásno-
lipskému klubu ãesk˘ch turistÛ se ná-
pad zalíbil a Novoroãní ãtyfilístek bude
pokraãovat i v dal‰ích letech,“ ujistil V.
Hieke. Vybran˘ch 1350,- Kã bylo podle
pravidel akce pfievzato 5. 1. 2004 na
mûstském úfiadû. Peníze se následnû
poukázaly na úãet Nadaãního fondu
âeského rozhlasu. 

(mrk)

KâT Krásná Lípa pfiipravil novou akci
Novoroãní ãtyfilístek
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Krátce pfied vánoãními svátky
byla v Kulturním domû v Krásné
Lípû slavnostnû podepsána tfií-
stranná dohoda mezi o.p.s. âeské
·v˘carsko, Správou Národního
parku âeské ·v˘carsko a Appian
Group a.s. V dohodû o partnerství,
která byla uzavfiena do konce roku
2006, vyjádfiily v‰echny tfii strany
spoleãnou odpovûdnost za uni-
kátní pfiírodní hodnoty severních
âech a snahu pfiispívat k vyváÏe-
nému rozvoji tohoto regionu. Do-
hoda byla podepsána v rámci „1.
vánoãního setkání“, které pofiádaly
zmínûné subjekty spolu s Mostem
nadûje – nadaãním fondem. Zá-
stupci nadaãního fondu Most na-
dûje souãasnû pfiedali ‰kole
v Krásné Lípû dar ve v˘‰i 40 000 Kã
na projekt „S dûtmi z dûtského do-
mova nejen ve ‰kole“. (vik)

Bûhem „1. vánoãního setkání“ se
v kinû se‰lo na 40 dûtí z Dûtského
domova v Krásné Lípû, Ústavu soci-
ální péãe v Brtníkách a matky
s dûtmi z Domova sv. Máfií Magda-
lény v Jifietínû pod Jedlovou. Poz-
van˘m dûtem zde vánoãní dárky
mimo jiné pfiedal ministr zahraniã-
ních vûcí âR Cyril Svoboda. Dûti si
v domû kultury mohly zasoutûÏit
o ceny, shlédly ojedinûlou bublino-
vou show a také si spoleãnû zazpí-
valy nûkolik koled. (vik)  ➤

Srdeãné pfiání pfiíjemného proÏití
vánoãních svátkÛ a v‰echno nej-
lep‰í do nového roku dorazilo
z partnersk˘ch mûst Eibau a Sulz-
bach-Laufen. (vik)

Informaãní stfiedisko Národního
parku âeské ·v˘carsko roz‰ífiilo na-
bídku prodávan˘ch titulÛ o dal‰í re-
gionální novinku. Je jí velkoformá-
tová publikace „Varnsdorf ve
star˘ch fotografiích“, která vy‰la
díky iniciativû Kruhu pfiátel muzea
Varnsdorf, Kulturnímu domu Roz-
krok a podpofie krajského zastupi-
tele Roberta ·atníka. Publikace
z dob, kdy se Varnsdorf psal s dvoji-
t˘m W, obsahuje 250 reprintÛ
snímkÛ z pfielomu 19. a 20. století.
(vik)

Od 9.1. do 11.1.2004 probûhl pod
Vlãí horou 22. roãník Nejsevernûj-
‰ího tábofiení v âR, pofiádan˘ KâT
Krásná Lípa. Z témûfi ãtyfi desítek
úãastníkÛ pfiijel z nejvût‰í dálky tu-
rista z Karviné. Nejstar‰í táborník le-
tos oslaví 74. narozeniny. (vik)

Vik˘fi má novou ‰éfredaktorku. Po
roãním pÛsobení Tomá‰e Salova
v ãele mûstsk˘ch novin pfievzala
od 1. 1. 2004 ‰tafetu Klára Mr‰tí-
ková. Tomá‰i Salovovi dûkujeme za
úsilí, s nímÏ se podílel na jejich
tvorbû. Redakce Vik˘fie se zároveÀ
od ledna 2004 kromû stál˘ch ãlenÛ
·árky Pe‰kové a Tomá‰e Salova
rozrostla o zástupce NP âeské ·v˘-
carsko, o.p.s. âeské ·v˘carsko a Z·
Krásná Lípa. V‰echny pfiipomínky,
námûty a názory, Vás ãtenáfiÛ, pfie-
dávejte prosím osobnû, telefonicky
nebo písemnû na MûÚ, tel. 412 354
831 nebo e-mail: mrstikova@kras-
nalipa.cz.

Zkrátka

Zmûny ve Vik˘fii

Mûsto Krásná Lípa Vás zve na hru se zpûvy 
v podání Divadelního souboru Domu 
kultury v Rumburku „Vojenská krev“

KDY: ve stfiedu 21. ledna 2004 od 18.00 hod
KDE: Mal˘ sál Kulturního domu v Rumburku
DOPRAVA: zaji‰tûn autobus, odjezd v 17.15

hod z námûstí v Krásné Lípû
Cena: 50,- Kã (zahrnuje vstupné a dopravu)

Informace podá B. Koubská na 
tel. 412 354 829

Novoroãní ãtyfilístek

Ministr zahraniãí âR Cyril Svoboda pfii roz-
dûlování dárkÛ



strana 4 19. ledna 2004

VIK¯¤, KRÁSNOLIPSK¯ PÒLMùSÍâNÍK, vydává mûsto Krásná Lípa, Iâ: 00261459, ‰éfredaktor Klára Mr‰tíková. 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.

Ohlédnutí KâT Krásná Lípa 
za rokem 2003

Hlavní náplní klubu krásnolipsk˘ch turistÛ

v roce 2003 zÛstávala pû‰í turistika, aktivní po-

hyb v pfiírodû a poznávací ãinnost. Klub bû-

hem roku uspofiádal na tfii desítky akcí. Záro-

veÀ se jeho ãlenové zúãastnili mnoha akcí,

uspofiádan˘ch jin˘mi kluby. Mezi tradiãní akce

patfiil Novoroãní v˘stup na Vlãí horu, 21. roãník

nejsevernûj‰ího zimního tábofiení v âR pod Vlãí

horou a oddílová dovolená – tentokrát v ob-

lasti Staré Lubovni. Nejvût‰í akcí roku 2003 byl

21. roãník mezinárodních pochodÛ skalními

hrádky Labsk˘ch pískovcÛ. Od leto‰ního roku

bude pochod na ãtyfii roky zafiazen mezi deset

pochodÛ, které je nutno nav‰tívit ke splnûní

odznaku IVV. K tradiãnû pofiádan˘m akcím na

pfiechodnou dobu pfiibyla dal‰í slavná akce -

42. roãník nejstar‰ího zimního tábofiení pod Klí-

ãem. âlenskou základnu Klubu ãesk˘ch turistÛ

v Krásné Lípû tvofiilo na konci roku 2003 81 do-

spûl˘ch ãlenÛ. V rámci klubu pracoval turis-

tick˘ klub mládeÏe. Ve spolupráci s mûstem

Krásná Lípa a Spolkem pfiátel Krásnolipska se

podafiilo zrekonstruovat kfiíÏek v Kyjovû. Opra-

vily se nûkteré informaãní prvky na znaãen˘ch

trasách a provedly drobné práce spojené

s provozem rozhledny na Vlãí hofie. KâT pokra-

ãoval ve sponzoringu adoptovaného ãápa

ãerného v dûãínské zoologické zahradû. 

Velmi dobfie se rozvíjela spolupráce KâT

Krásná Lípa se zahraniãními partnery. Se sas-

k˘m turistick˘m klubem DAV Neustadt se krás-

nolip‰tí turisté setkali na pochodu Mezi Ïulou

a pískovcem, na Vítání slunovratu a vlastivûd-

ném pochodu Okolím Neustadtu. Sedm˘m ro-

kem pokraãovala spolupráce s polsk˘m klu-

bem PTSM LubaÀ. Uspofiádána byla akce 3

dny, 3 státy, 3 pochody a autobusov˘ zájezd

na akci Polské Krkono‰e 2003. Ve spolupráci

s obcí Hinterhermsdorf se jiÏ potfietí uskuteãnil

v˘stup na rozhlednu Weifberg. 

Krásnolip‰tí turisté pokraãovali ve spolupráci

se Správou CHKO Labské pískovce a Národ-

ního parku âeské ·v˘carsko, o. p. s. âeské ·v˘-

carsko, âSOP Tilia, mûstem Krásná Lípa, Spol-

kem pfiátel Krásnolipska a firmou Novia. Velmi

dobfie se rozvíjela spolupráce s KâT Varnsdorf,

KâT Dolní Poustevna a KâT Rumburk. Do tisku

bylo pfiipraveno druhé vydání turistické mapy

1: 25 000 Krásnolipsko. BohuÏel se nepodafiilo

dokonãit prostory ke skladování turistického

materiálu a nebyl vytvofien archiv KâT. Pro vel-

kou pofiizovací cenu byl KâT Krásná Lípa nu-

cen pozastavit v˘robu turistické luÏické. 

(pfiipraveno na základû V˘roãní zprávy KâT

Krásná Lípa za rok 2003)

V˘bor oddílu zápasu jakoÏ i v‰ichni jeho ãle-

nové, dûkují touto cestou v‰em sponzorÛm,

ktefií se podíleli finanãní ãi materiálovou po-

mocí na úspû‰ích jednotlivcÛ a druÏstev

v uplynulém roce. Nejvût‰í dík za podporu

patfií zastupitelstvu mûsta a vedení základní

‰koly. Ne men‰í dík patfií vedení firem Novia,

Color–Tex a Diosna.

Pfiejeme Vám do roku 2004 pevné zdraví

a hodnû pracovních i osobních úspûchÛ a vû-

fiíme, Ïe Vámi poskytovaná pomoc bude

v roce 2004 minimálnû stejná jako v roce minu-

lém. 

Je‰tû jednou, srdeãn˘ dík a do roku 2004 pfie-

jeme to NEJ…NEJ…NEJ… 

V˘bor oddílu

Oznámení cen vodného a stoãného 
pro rok 2004

Rozhodnutím Severoãeské vodárenské spo-

leãnosti a. s. jako vlastníka vodovodÛ a kanali-

zací pro vefiejnou potfiebu a cenov˘m v˘mû-

rem ã. 1/2004 Severoãesk˘ch vodovodÛ a

kanalizací a. s. Teplice, provozovatele vodo-

vodÛ a kanalizací pro vefiejnou potfiebu, byly

stanoveny jednotné ceny za dodávku pitné

vody a odvádûní odpadních vod pro domác-

nosti i pro ostatní odbûratele takto: 

Cena za dodávku pitné vody (vodné) ve v˘‰i

23,25 Kã/m3.

Cena za odvádûní odpadní vody (stoãné) ve

v˘‰i 18,61 Kã/m3.

Celková cena za vodné a stoãné tak ãiní

41,86 Kã/m3.

Uvedené ceny neobsahují daÀ z pfiidané

hodnoty, která bude pfii fakturaci pfiipoãtena

ve v˘‰i 5% k celkové ãástce. 

Nové ceny vstoupily v platnost 
od 1. 1. 2004.

Více informací získáte v zákaznickém centru:

Varnsdorf, 5. kvûtna 68

Telefonní centrum:

zákaznická linka v pracovní dny 

6.45-17.00 hod tel. 840 111 111

poruchová linka, nepfietrÏit˘ provoz 

(dispeãink) tel. 840 111 118

Zápasníci 
dûkují a pfiejí

âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody – Tilia zakládá

v Krásné Lípû nov˘ oddíl s názvem „Ochránci

pfiírody Krásná Lípa“.

Nemá smysl psát, ãím se budeme zab˘vat,

protoÏe to z velké ãásti záleÏí i na tobû, ale

máme v plánu poznávat faunu i flóru NP

âeské ·v˘carsko, podnikat v˘pravy do okolí.

Chránit, mapovat, pomáhat…

Je ti tedy víc neÏ 15 (nebo jsi mlad‰í a má‰

opravdu zájem o aktivní ochranu pfiírody),

pfiijì ve ãtvrtek 22. ledna v 15.30 hod do Infor-

maãního stfiediska NP âeské ·v˘carsko

v Krásné Lípû.

Kontakt: Jakub Juda

mob. 607 663 958 (mÛÏe‰ napsat i SMSku)

Pozvánka

Inzerce

Inzerce

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

Rumburk

Mûsto Krásná Lípa prodá
obytn˘ dÛm s nebytov˘m 

prostorem na adrese PraÏská
257/3, Krásná Lípa. Charakte-

ristika: sklep, 2 nadzemní 
podlaÏí, 1. NP jsou nebytové
prostory cca 135 m2 (volné), 
2. NP 2 bytové jednotky 1+2,
1+3, II. kat. (byt 1+3 neobsa-
zen˘). Informace na tel.: 412

354 835 - Homolka Karel
pondûlí 19. 1. 2004 LÁSKA NEBESKÁ od 18.00 hod

„Necháme se láskou zkopat dokulata“ aneb 10 pfiíbûhÛ, dokazujících, Ïe láska je sku-
teãnû v‰ude. Nûkdo jí neunikne a HUGH GRANT to proklatû dobfie ví! 129 min. MládeÏi
pfiístupno. Vstupné 50 Kã.
pondûlí 26. 1. 2004 UNDERWORLD od 18.00 hod

Láska mezi kapkami krve. Akãní pfiíbûh Romea a Julie ze svûta nesmrteln˘ch ve stylu
akãního fantasy hororu. 121 min. MládeÏi nepfiístupno. Vstupné 50 Kã.
stfieda 28. 1. 2004 KILL BILL od 18.00 hod

QUENTIN TARANTINO slibuje oslniv˘ návrat. Nejlep‰í kung-fu film v‰ech dob! 110 min. Mlá-
deÏi nepfiístupno. Vstupné 60 Kã. 

KINO Krásná Lípa - leden
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4. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 26 - 08
RM udûluje souhlas Alenû Sojkové,
Krásná Lípa, Nemocniãní 538/10 k pfii-
hlá‰ení trvalého pobytu pro dceru Ka-
milu Sojkovou a vnuãku Nikolu Sojko-
vou.

5. Dodatek ã. 3 k mandátní smlouvû ã.
2001/14/19-264
Usnesení RM ã. 26 - 09
RM schvaluje dodatek ã. 3 k mandátní
smlouvû ã. 2001/14/19 -264 na zaji‰tûní
sbûru, svozu, vyuÏití a odstranûní komu-
nálního odpadu na území mûsta
Krásná Lípa firmou Marius Pedersen, a.
s., Hradec Králové.

6. Dodatek ke smlouvû
Usnesení RM ã. 26 - 10
RM schvaluje dodatky ã. 1 ke kupním
smlouvám ã.1/2002, 2/2002, 3/2002,
4/2002, 5/2002, 6/2002, 7/2002 na do-
dávku tepla a TUV mezi Mûstem Krásná
Lípa a K¤INICÍ KRÁSNÁ LÍPA, s. r. o.
a dává souhlas s tím, Ïe vyúãtování zá-
loh bude provedeno nejpozdûji do
25.2. následujícího roku po ukonãení zú-
ãtovacího období.

II. RÒZNÉ
1. 1. rozpoãtové opatfiení rozpoãtu Z·
Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 26 - 11
RM doporuãuje ZM schválit 1.rozpo-
ãtové opatfiení rozpoãtu Základní ‰koly
Krásná Lípa, okres Dûãín, pfiíspûvkové
organizace pro rok 2003.

2. Pfiedávací protokol
Usnesení RM ã. 26 - 12
RM doporuãuje ZM schválit pfiedání vi-
deo projektoru Dataview 370 mezi mûs-
tem Krásná Lípa a Základní ‰kolou
Krásná Lípa, okres Dûãín, pfiíspûvková
organizace.

3. Obytn˘ dÛm Nemocniãní - PD
Usnesení RM ã. 26 - 13
RM schvaluje dodatek ã. 1 k SOD ã.
2003/11/14-085 „Obytn˘ dÛm – 30 BJ,
ul. Nemocniãní, Krásná Lípa“ dle pfied-
loÏeného návrhu.

4. Dluhy
Usnesení RM ã. 26 - 14
RM neschvaluje dohodu o vypofiádání
mezi Mûstem Krásná Lípa a firmou
HROT spol. s r. o., Vltavská 146, Ole‰ko
zastoupenou Otakarem Hrneãkem
a trvá na uhrazení dluÏné ãástky ve v˘‰i
25.000,- Kã.

5. Uzavfiení smlouvy
Usnesení RM ã. 26 - 15
RM schvaluje uzavfiení smlouvy s firmou
Interdata na pfiipojení MûÚ Krásná Lípa

k internetu prostfiednictvím mikrovln-
ného spoje.

6. Odvolání ãlena komise
Usnesení RM ã. 26 - 16
RM odvolává na vlastní Ïádost Marka
Mráze z ãlenství v komisi v˘stavby a Ïi-
votního prostfiedí.

7. Platov˘ v˘mûr fieditelky ‰koly
Usnesení RM ã. 26 - 17
RM schvaluje platov˘ v˘mûr RNDr.
Ivanû Preyové fieditelce pfiíspûvkové or-
ganizace Základní ‰kola Krásná Lípa,
okres Dûãín dle pfiedloÏeného návrhu
s platností od 1.1.2004.

8. Ambulantní pohotovostní péãe
Usnesení RM ã. 26 - 18
RM projednala návrhy zabezpeãení
ambulantní pohotovostní péãe ve ·luk-
novském v˘bûÏku. 
RM doporuãuje ZM schválit pfiíspûvek
na zaji‰tûní APP do maximální v˘‰e
25.000,- Kã.
Rychlá lékafiská pomoc je zaji‰tûna na
stanovi‰tích Rumburk a Varnsdorf.

9. Jmenování ‰éfredaktora ãasopisu Vik˘fi
Usnesení RM ã. 26 - 19
RM odvolává na vlastní Ïádost Tomá‰e
Salova z funkce ‰éfredaktora ãasopisu
Vik˘fi ke dni 31. 12. 2003. RM jmenuje na
funkci ‰éfredaktora ãasopisu Vik˘fi Kláru
Mr‰tíkovou s úãinností od 1. 1. 2004, za
podmínek stanoven˘ch v pfiedloÏeném
návrhu.

10. Kulturní kalendáfi
Usnesení RM ã. 26 - 20
RM schvaluje kalendáfi kulturních, spor-
tovních a spoleãensk˘ch akcí v roce
2004.

11. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 26 - 21
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta
vãetnû pfiíloh za mûsíc listopad 2003
pfiedloÏen˘ kronikáfiem mûsta Ivanem
Jaklem.

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- dopis od firmy Kámen a ztvárnûní s.r.o.
– vyjádfiení ke stavebnímu povolení
- pfiehled uchazeãÛ o zamûstnání
podle mûst a obcí
- Svazek obcí Tol‰tejn – zápis
- Appian Group – vánoãní setkání
- uzavfiení lékárny a obnovení jejího pro-
vozu
- podpora KâT v projektu Centrum âes-
kého ·v˘carska

RM dále projednala zápis z jednání této
komise:
- sociálnû zdravotní ze dne 9.12.2003

I. DO·LÁ PO·TA
1. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 26 - 01
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout
pozemky:
p.p.ã. 1675/4 377 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 2031/1 322 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 3124 65 m2 k.ú. Krásná Lípa

Usnesení RM ã. 26 - 02
RM neschvaluje prodlouÏení nájemní
smlouvy ã. 99/23/70/091 na pronájem
p.p.ã. 664/13
a p.p.ã. 663, v‰e k.ú. Krásná Lípa, ná-
jemce Petr Nûmec, bytem Krásná Lípa,
Studánecká 16 
z dÛvodu nevyuÏívání a nezájmu ná-
jemce o pronajatou plochu (nepofiádek
na pozemku).

Usnesení RM ã. 26 - 03
RM schvaluje dodatek k nájemní
smlouvû ã. 99/23/70/080 na pronájem
p.p.ã. 687/1 a p.p.ã. 687/2, v‰e k.ú.
Krásná Lípa, kter˘m ve‰kerá práva a zá-
vazky ze smlouvy vypl˘vající pfiechází na
Jaroslava Mirku, bytem Krásná Lípa, Stu-
dánecká 196/19 a kter˘m se prodluÏuje
doba nájmu do 31.12.2008.

2. Pfiiãlenûní honebních pozemkÛ
Usnesení RM ã. 26 - 04
RM schvaluje dohodu ã. 241009/3 s Lesy
âR, s.p., Hradec Králové, Pfiemyslova
1106 
o pfiiãlenûní honebních pozemkÛ do ho-
nitby Lesy âR, s.p. ·ternberk za úplatu
75,- Kã/rok.

3. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 26 - 05
RM schvaluje uzavfiení smlouvy o proná-
jmu nebytov˘ch prostor v objektu Masa-
rykova 993/2, Krásná Lípa s âeskou spo-
fiitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62,
Praha, za úãelem umístûní bankomatu
po splnûní zákonné podmínky 15ti den-
ního uvefiejnûní zámûru pronájmu.

Usnesení RM ã. 26 - 06
RM ru‰í usnesení RM ã. 84-04 ze dne
27.6.2002 z dÛvodu umístûní bankomatu
v jin˘ch prostorách.

Usnesení RM ã. 26 - 07
RM schvaluje pronájem nebytov˘ch
prostor vlevo pfii vstupu do objektu Ma-
sarykova 1094/4, Krásná Lípa firmû Stfie-
doãeská obchodní spoleãnost Group a.
s., se sídlem Nová 101, Ky‰ice za úãelem
zfiízení prodejny „V‰e za 39“.

USNESENÍ
ze 26. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa kananáho dne 

18. prosince 2003
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