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První květnový víkend se jel druhý NORD CUP - OFF ROAD
opět ve šluknovské Stříbrné rokli. I přes nemalé problémy, ja-
ko byla prasklá poloosa při druhém trialu a kterou musela
posádka opravit, se v závodě do 2000 ccm umístil vůz SOS
Šrejma s posádkou Petr Šrejma a Zdeněk Rosa z Krásné Lípy
na 2. místě. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším
závodě, který se jede první červnový víkend. Tentokrát už ne
ve Šluknově, ale v Babinách u Litoměřic. 

Více informací o NORD CUP – OFF ROAD se dozvíte na:
www.nboffroad.cz. Méďové

Omluva ãtenáfiÛm
Z redakčních důvodů bohužel nebylo možné do tohoto vydání zařadit díl

seriálu V. Kuthana. Čtenářům se tímto omlouváme.

Hledáme
vedoucího T-klubu

Město Krásná Lípa  hledá do
T-klubu od 1. 6. 2003 nového
vedoucího. T-klub je pro děti
a mládež otevřen od středy do
neděle v odpoledních hodi-
nách. Vedoucí T-klubu zajišťuje
jeho provoz, organizuje hry,
soutěže, výlety, besedy a spor-
tovní utkání. Zkušenosti s prací
s dětmi vítány. Zájemci se mo-
hou hlásit na MěÚ.

T˘den bez
drog a cigaret

Základní škola pro děti připra-
vila akci „Týden bez drog a ci-
garet". Jde o téma, o kterém
se dodnes v Krásné Lípě spíše
mlčelo. To, že se i naše děti
mají možnost setkat nejen s ci-
garetou a alkoholem, ale
i s marihuanou a dalšími dro-
gami, je jisté. Je dobře, pokud
se v „Týdnu bez drog a ciga-
ret" dozvědí, v čem spočívá
škodlivost drog, jak můžou dro-
gy poškodit jejich zdraví a vzta-
hy v rodině a mezi přáteli, že
budou připraveni na setkání
s drogou a naučí se říci NE. 

V sobotu 26. Dubna ve sportovní ha-
le ve Varnsdorfu se konal turnaj děv-
čat v zápase ve volném stylu a to s
mezinárodní účastí, zařazený mezi
mistrovské satelitní turnaje družstev
děvčat bodované pro postup do finá-
le České republiky družstev. Turnaje se
zúčastnila i dvě družstva ze Slovenska –
Dunajplavba Bratislava a Gabčíkovo.
Pro mistrovskou soutěž ČR nebyla hod-
nocena.

Pořadí družstev skupiny Západ
po třech turnajích.

1. Chrastava
2. Krásná Lípa
3. Kladno
4. Varnsdorf
5. Chomutov
atd.

Umístění naších děvčat ve Varnsdorfu.
29 kg II. Ferencová Markéta
31 kg II. Surmajová Kristýna
40 kg II. Lesová Iveta
44 kg III. Havlínová Alžběta
48 kg II. Surmajová Naděžda

52 kg II. Bertóková Vlasta
57 kg III. Tichá Laura
62 kg II. Žitníková Dana

Ve vloženém závodě mladších žáků
se neztratili ani naši dva chlapci.

27 kg II. Leso Václav
35 kg III. Pelikán Lukáš

Do finále, které je dvoukolové a ko-
ná se v Hradci Králové a Jihlavě postu-
pují prvá tři družstva ze skupiny Západ
a prvá tři družstva ze skupiny Východ.

Našim děvčatům chybí k postupu do
finále zhruba 65 bodů což znamená
aby se umístila minimálně ve dvou tur-
najích zařazených do satelitního hod-
nocení a to nejhůře do III. Místa. Více
nám napoví 17. květen kdy naše děv-
čata startují na největším žákovském
turnaji a zároveň u největšího konku-
renta v Kladně. V případě umístění a
dosažení minimálně 30-ti bodů by po-
stup do finále již byl reálný.

Držme naším děvčatům palce.
Jan Durec, trenér

Dûvãata - zápasnice opût druháDûvãata - zápasnice opût druhá

Zápis do
matefisk˘ch ‰kol

Zápis do mateřských škol
Masarykova a Smetanova

se koná
27. a 28.kvûtna 2003

v matefiské ‰kole Masarykova.
Přineste s sebou rodný list dítěte!

O tom, co mateřské školy nabízí
se můžete sami přesvědčit na

Dnu otevřených dveří 20. 5. 2003.

Léto s keramikou
Nabízíme volné místo na kera-

mickém táboře. Vyzkoušíme si vý-
robu keramické misky technikou
Raku. Není třeba žádná znalost
práce s keramickou hlínou a věk
účastníků není omezen. Termín tá-
bora je od 28.7.2003 do 6.7.2003.
Cena 1400,- Kč. Zájemci se mohou
přihlásit na tel. 777 291 400.

Hanka Volfová
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Dataprojektor je zařízení, které umož-
ňuje přenos obrazu z televizní obrazovky
či počítače na plátno.

S touto  novinkou ve vybavení města
jste se mohli poprvé setkat při promítání
hokejového zápasu mezi Kanadou
a Českou Republikou na velké plátno
v kině. Tohoto sledování se zúčastnila
skoro celá stovka lidí, která byla dle re-
akcí ve většině příjemně překvapena.
Bohužel ne s výsledkem onoho zápasu.
Některé významnější sportovní či jiné
přenosy a případně také videozáznamy
bude tedy nyní možné sledovat společ-
ně na velkém plátně v Kulturním domě.

Projektor již od posledního zasedání
zastupitelstva města slouží také k projed-
návání jednotlivých bodů jednání, kdy
jsou členům zastupitelstva pomocí nové-
ho zařízení připojeného k počítači promí-
tány podklady k projednávané proble-
matice (např. snímky z pozemkových
map při prodejích pozemků). Zastupitelé

tak mají informace názorně před sebou,
což může přispět ke kvalitě rozhodování.

V neposlední řadě bude zařízení sloužit
základní škole jako učební pomůcka.
Zjednoduší se tak nejen výuka práce
s počítačem, ale bude moci sloužit
i k dalším názorným ukázkám, které jsou
k dispozici např. na videokazetách nebo
jako počítačová data. Žáci budou tedy
mít možnost sledovat v některých hodi-
nách učební látku na velké promítací
ploše, učitelé zase získají možnost efek-
tivně využít možnosti, které jim skýtá sou-
dobá elektronika a počítačová techni-
ka. 

Doufejme, že se najde dostatek učite-
lů i pracovníků města, kteří  tento přístroj
budou používat, a že ke spokojenosti
nás všech obohatí také náš kulturní život,
třeba právě při společném shlížení zají-
mavých přenosů na velkém plátně v ki-
ně.

Zbyněk Linhart

Nejekologiãtûj‰í cesta
- pouÏívat hlavu

Zboží a výrobky, které si kupujeme,
se různě podílejí na znečištění prostře-
dí, na spotřebě surovinových a ener-
getických zdrojů. Tady platí velice ne-
konzumní zásada: spotřebovávat co
nejméně, ale v co nejvyšší kvalitě. Při-
tom do kvality se počítá i vliv na životní
prostředí.

Některé výrobky jsou neekologické
už ze své podstaty: například automo-
bil. Ideální ekologický automobil ne-
spotřebovává benzín, „nečoudí", je
lehký, vyrobený z recyklovatelných
materiálů, nehlučí, nezabírá místo v uli-
cích, nepotřebuje nové široké dálnice,
nezabíjí. Tato kritéria splňuje snad bicy-
kl, ale zatím žádné auto. Můžeme tedy
mít auta, která poškozují životní pro-
středí více nebo méně, ale v žádném
případě auta ekologická.

Tento princip platí obecněji: za eko-
logické výrobky se obvykle označuje
to, co ve srovnání s jiným obdobným
zbožím udělá v přírodě nejmenší ško-
du. Tak tedy auto s katalyzátorem je
lepší nežli bez něho, kotle ústředního
vytápění mají různě vysoké emise, ná-
těrové barvy obsahují různě škodlivé
chemikálie, recyklovaný papír je lepší
nežli papír nový. Ekologický spotřebitel
tak dává přednost kolu nebo autobu-
su, svůj dům izoluje, aby protopil co
nejméně, natírá jen to, co opravdu
musí, a na papír píše z obou stran. Dá-
vá si pozor, aby nesklouzl do pasti eko-
logického plýtvání: když si koupí novou
žárovku, která spotřebuje čtyřikrát mé-
ně proudu, nenechá ji svítit čtyřikrát
déle. V energetice už dávno platí, že
nejlepší energie je ta, kterou nebylo
nutné vyrobit. Totéž platí o ekologic-
kém chování obecně: nejzelenější
chováni vůbec není vidět. Odhodit
PET láhev na zem je barbarství, běžné
je odhodit ji do popelnice, lepší je vlo-
žit ji po zmáčknutí do kontejneru na
plasty, výborné je upřednostňovat ná-
poje ve vratných obalech a nejlepší je
nákup balené vody maximálně ome-
zit.

Mnohým z nás záleží na kvalitě život-
ního prostředí. Jednáme podle toho,
jak vysoko stojí příroda na žebříčku na-
šich hodnot. Spotřební společnost, ve
které žijeme, není k přírodě příliš přátel-
ská. Přesto, nebo právě proto, tu exis-
tují lidé, kteří si chtějí kupovat výrobky
poškozující životní prostředí co nejmé-
ně - tedy ekospotřebitelé.

Na fotografii z 19.května 2003 můžete
vidět, jak pokračuje výstavba prvního
bankomatu v historii Krásné Lípy. Půjde
o bankomat České spořitelny a.s., který
budeme moci používat již od konce
června 2003. Obyvatelé, kteří po uza-
vření poboček Union Banky byli - s vý-
jimkou klientů Poštovní spořitelny - odká-
záni k výběru svých peněz na některá
ze sousedních měst, budou nyní mít
možnost získat potřebnou hotovost pří-
mo v Krásné Lípě. Protože se jedná
o bankomat České Spořitelny, bude pro
její klienty výběr z tohoto bankomatu
výhodnější.

„Získání bankomatu pro naše město
znamenalo dlouhé roky jednání na nej-
různějších úrovních, z počátku se zdálo
být zcela bezvýsledným, neboť žádná
z bank neměla zájem," říká starosta
města Zbyněk Linhart. „Významný zvrat
znamenalo teprve jednání s ředitelem
České Spořitelny Rostislavem Úlehlou,
které se uskutečnilo v minulém roce."

Bankomat kromě občanů jistě uvítají turisté i místní obchodníci, pro které nově in-
stalovaný přístroj může znamenat zvýšení obratů. Lidé totiž obvykle nakoupí přímo
tam, kde peníze vyberou. (ts)
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Krásná Lípa se doãkala bankomatu
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KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
Základní škola Krásná Lípa, okres Děčín, 

příspěvková organizace

vyhlašuje 

konkurzní fiízení na obsazení funkce uãitelky M·

Požadavky: ☞ ukončené vzdělání pro pedagogické pracovníky
mateřských škol stanovené vyhláškou MŠMT ČR
č. 139/1997 Sb.

☞ velmi dobrý vztah k dětem
☞ občanská a morální bezúhonnost
☞ dobrý zdravotní stav

K přihlášce přiložte: ☞ ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
☞ podrobný životopis
☞ originál, popřípadě ověřenou kopii
výpisu z rejstříku trestů (ne starší 6 měsíců)

☞ originál, popřípadě ověřenou kopii
lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2003

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 3. 6. 2003 na adresu:
Základní škola

Školní 10/558, 407 46 Krásná Lípa

s označením obálky v levém horním rohu:  NEOTVÍRAT - konkurzní řízení

ZZZZ NNNN ÁÁÁÁ ŠŠŠŠ     SSSS VVVV ÉÉÉÉ     MMMM ĚĚĚĚ SSSS TTTT OOOO ????
Zúčastni se zajímavé soutěže o městě Krásná Lípa,

kterou pořádá Městská knihovna Krásná Lípa.

KKKKrrrráááássssnnnnoooo llll iiiippppsssskkkkéééé     kkkkuuuukkkkáááá tttt kkkkoooo     2222000000003333
soutěž pro děti

OTÁZKY PRO MĚSÍC KVĚTEN

1) Komu je zasvěcen místní kostel?
2) Ve které budově je umístěna knihovna?

3) Národní park České Švýcarsko je nejmladším národním parkem
v České republice. Víte, kdy byl založen? Uveďte přesné datum.

4) Kdy byl založen pěvecký sbor Lipka?

- ke každému lístku s odpovědí nezapomeňte připsat
do které kategorie patříte

Neváhejte a zúčastněte se ! Zajímavé ceny čekají jen na vás.

BERU·KA OSLAVÍ ROK
– BUDE POKRAâOVAT?

Brzy tomu bude rok, co se začaly scházet
každé úterní dopoledne maminky (ale i ta-
tínkové a babičky) s předškolkovými dětmi
v Mateřském centru Beruška Krásná Lípa. Za
tu dobu prožila většina těchto dětí několik
poprvé: první divadélko, první Mikulášskou,
první karneval v maskách, první malování
(štětcem, houbičkou, prsty, foukáním, bar-
vami na sklo,…), první společné cvičení,
první zpívání a hraní na hudební nástroje,
první hájení si hraček, první společné sva-
činky a jistě spoustu dalších prvenství, na
která si momentálně nevzpomenu. Pro nás
(pořadatelky) to byla pořadatelská poprvé
a vzhledem k tomu, že dětí nám v Berušce
přibývá, si myslíme, že jsme snad byly úspěš-
né. Poprvé jsme také za pomoci města
Krásná Lípa pořádaly burzu dětského oša-
cení a hraček, která se zdařila, a proto ji bu-
deme na podzim opakovat. Některé ma-
minky pomohly natřít plot okolo dětského
hřiště na sídlišti.

Těší nás, že se nám začínají hlásit firmy se
sponzorskými příspěvky – jsme rády za kaž-
dou pastelku. Například dárkem od firmy
Zabal Varnsdorf potěšíme každého malého
návštěvníka, který přijde po třicáté (za kaž-
dou 10.návštěvu je v Berušce odměna) –
dostanou tričko s novinkou, kterou tato fir-
ma právě zavádí – obrázek na tričku si kaž-
dý dodanými barvami dobarví sám.

Jsme velice rády, že se Mateřské centrum
v našem městě zaběhlo a je milé, že nás
navštěvují stále děti z okolních obcí, i když
jsme pomohly s otevřením Mateřského
centra Klubíčko v Rumburku.

Jediné co nás začíná trápit je, že se ne-
zadržitelně blíží doba, kdy nás zavolají jiné
povinnosti. Proto hledáme možná právě
vás, abyste se trošku postarala o chod Be-
rušky – se vším, kromě přítomnosti v úterní
dopoledne, vám pomůžeme.

Ale pozor! Přestože nám dvěma úterní
dopoledne skončí, chystáme novinku na
některé odpoledne v týdnu – budeme díky
příspěvku města Krásná Lípa společně
s dětmi cvičit na terapeutických míčích –
ale o tom až někdy příště…

Lada Hrnečková a Ivana Kaštánková

Přednáška o drogách v T-Klubu
Dne 7.5.2003 se konala  za přispění or-

ganizace K-CENTRA v T-Klubu přednáška
o drogách a vším, co je s tímto tématem
spojeno. Této konzultace se zúčastnilo asi
10 človíčků, kteří si přišli popovídat a vy-
slechnout si zajímavé historky a odborné
rady.Téma drogy je v tomto městě aktu-
ální a vážná věc, i když si to mnozí z nás
nedokáží připustit. Jako vedoucí T – Klubu
si myslím, že účastnit se takovéto před-
nášky v takovémto malém počtu je až
k pláči. Vždyť nejenom děti a mládež, ale
i dospělí by se mohli dozvědět mnoho za-
jímavých věcí na téma drogy  či drogo-
vá závislost.V dnešní době je toto téma
velice aktuální a myslím si, že i velice dů-
ležité a tak doufám, že až se tato před-
náška bude opakovat, přijde více  mla-
dých lidí, ale také rodiče, pro které to ur-
čitě bude velice zajímavé a myslím si, že
i poučné. A.Gall

Jistě každý ví, že nám neznámý vandal
rozřezal májku. Jestliže se ptáte, proč „van-
dal", odpověď je jednoduchá. Podle tradi-
ce se májka neřeže, ale krade, a to větši-
nou partou hochů z vedlejší vesnice či měs-
ta. Nikdy ne našinci, bylo by to trochu
nelogické. Když se jim to podaří a májku
odnesou, musí ji pak místní vyplatit (nejčas-

těji sudem piva, tzv. bečkou). Ostuda sice
je, ale májku mají právo znovu postavit.
Proto je na místních, zda ji budou hlídat, ne-
bo zda se složí na tzv. výplatné za ukrade-
nou májku. Bohužel nikoho nenapadlo, že ji
budeme muset hlídat před hlupáky, kteří
umí pouze ničit! 

Petr Semelka

Ostuda pro Krásnou L ípu?
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
V měsíci dubnu se do Krásné Lípy
podle údajů v matrice přistěhovalo
24 občanů, odstěhovalo se 6 ob-
čanů, nikdo se nenarodil a navždy
nás opustilo 12 občanů.

V červnu oslaví významné jubileum:
70 let 1 občan
75 let 2 občané
80 let 2 občané
81 let 2 občané
82 let 1 občan
83 let 1 občan
88 let 1 občan
90 let 1 občan
91 let 1 občan
93 let 1 občan

GRATULUJEME
Město Krásná Lípa 

BLAHOP¤ÁNÍ
FS Lužičan přeje své vedoucí paní

Naďěnce Semelkové vše nejlepší,
hodně zdraví, pevné nervy a mno-
ho dalších radostí v životě k jejímu
životnímu jubileu, které oslaví dne
23. května.

P.S. Naďo děkujeme, tvůj Lužičan.

Pohádkový les
Všechny pohádkové bytosti se sejdou

v sobotu 31.5.2003 do 7:30 u kina, odkud
budou dovezeny na stanoviště. Organizaci
zajišťuje Petr Semelka tel. 607 120 904.
Svoz separovaného odpadu

Po předložení nabídek od firem, které se
zabývají svozem tříděného odpadu, byla
vybrána firma ProEKO Varnsdorf. S touto fir-
mou město uzavře smlouvu na zajištění této
služby v dalším období. Firma ProEKO, která
svoz separovaného odpadu provádí
i v současnosti, zajistí možnost třídit 8 druhů
odpadu a rozšíření známého třídění do pyt-
lů o stanoviště s kontejnery. Rozšíření služby
umožní třídit odpad návštěvníkům města
i obyvatelům sídliště.
Kulturní dům

V měsíci dubnu se v kulturním domě usku-
tečnilo 47 akcí – promítání filmů, zkoušek
souborů, schůzí, předváděcích akcí, před-
tančení a další.
Nezaměstnanost stále vysoká

Nezaměstnanost v Krásné Lípě, ani po
tom co město přes Úřad práce zaměstnalo
35 osob, neklesla pod 20%.
Odbor dopravy Rumburk

Telefonní číslo odboru dopravy v Rumbur-
ku je 412 356 297.  Agenda v oblasti řidič-
ských průkazů a přepisů majitele motorové-
ho vozidla je vyřizována vždy v úterý od
8.00 do 15.00 hodin. Část služeb však posky-
tuje na základě smlouvy mezi městem Rum-
burka a městem Děčín Odbor dopravy
Městského úřadu v Děčíně. Pro mnohé mo-
toristy tak v souvislosti s reformou veřejné
správy očekávané přiblížení úředníků k ob-
čanům zůstává nadále pouhou vizí.

List Unser Niederland ve svém dubnovém
vydání přinesl hned na několika místech za-
jímavý materiál vztahující se ke Krásné Lípě.
Předně to byl celostránkový životopis Au-
gusta Frinda, motivovaný odhalením pa-
mětní desky na domě ve Smetanově ulici,
kde malíř žil, a dále obsáhlá informace o re-
konstrukci městského parku. V závěru toho-
to článku, citujícího z textu Jana Koláře, při-
pojil Fritz Ritschel doušku o historii našeho
největšího rybníka:

Rybník na průhonu je od roku 1945 hovo-
rově nazýván "Cimrák", což se dá vysvětlit

jako "Zimmerův rybník". Jeho voda byla vyu-
žívána pro pohon malé pily Wenzela Zim-
mera. Pila s obytným domem se ještě na-
chází v Kreibitzer Straße (dnešní Pražská uli-
ce - pozn. překl.) pod hrází na úrovni
někdejšího krásnolipského kina. Pila pohá-
něná vodním kolem byla v provozu ještě
počátkem 30. let. Po hrázi mlýnského rybní-
ka vedla pěšina ke starokatolickému koste-
lu a navazujícímu parku. Syn Wenzela Zim-
mera Rudolf měl firmu na zpracování dřeva
v Rybništi. 

(Přel. -ph-)

P O Z VÁ N K A
Město Krásná Lípa Vás srdečně zve na

PPPPOOOOHHHHÁÁÁÁDDDDKKKKOOOOVVVV ¯̄̄̄    LLLLEEEESSSS     
při příležitosti Mezinárodního dne Dětí v Krásné Lípě

Pochod pohádkovým lesem se koná v sobotu 31. 5. 2003:
- prezence v Kulturním domě Krásná Lípa (kino) od 8.30 do 10.00 hod, startovné 10,- Kč

- soutěže pro děti na turistické základně za fotbalovým hřištěm od 10.00 hod,
moderuje p. Vais

Informace: Město Krásná Lípa, Masarykova 6, 407 46 Krásná Lípa,
pí. B. Koubská 412 383 201

LLLLééééttttoooo    aaaa    ssssttttfifififieeeeddddoooovvvvûûûûkkkkáááá    hhhhuuuuddddbbbbaaaa
Sérii koncertů pro vás připravilo TRIO SOLIDEO

(kamzičí, kozlí, mufloní a kravské rohy, lidové flétny, flétny z kostí krocana a pštrosa,
cornamusa, krumhorn, platterspiel, středověké dudy,…………)

Hudebníci v dobových kutnách Vám zahrají a zazpívají v krásném prostředí kostela:
19. 7. 03 Staré Křečany 17.00 hod.
19. 7. 03 Vlčí Hora 19.00 hod.
20. 7. 03 Jiříkov 17.00 hod. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ZKRÁTKA

KAM ZA KULTUROU - KINO KRÁSNÁ LÍPA

Jak Cimrák ke svému dne‰nímu pojmenování pfii‰el

TEST Napínavý thriller, který ukazuje zasvěcený pohled na tajnou výcvikovou školu CIA.

V hlavní roli AL PACINO a COLIN FARELL.
pondělí 2. 6., 115 min. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 50 Kč.

KRUTÉ RADOSTI PAUHOFOVÁ a O. VETCHÝ v hl. rolích nového slovenského filmu. Po-

etické retro je vyprávěním o hledání dospělé odpovědnosti v lásce.
středa 4. 6., 104 min. Mládeži přístupno. Vstupné 50 Kč.

âERT VÍ PROâ Nová česká pohádka plná lásky, kouzel a komických zvratů.

pátek 6. 6., 100 min. Mládeži přístupno. Vstupné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.

SOLARIS G. CLOONEY v režii S. SODERBERGHA odhaluje tajemství živé planety v inteli-

gentním hollywood. remaku polské knihy a sovětského filmu.
pondělí 9. 6., 99 min. Mládeži přístupno. Vstupné 50 Kč.

P¤EBER SI TO ZNOVU R. DE NIRO v pokračování úspěšné komedie o vystresova-

ném mafiánském bossovi a jeho psychiatrovi.
středa 11. 6., 95 min. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 50 Kč.

PIANISTA Film R. POLANSKÉHO vyznamenaný Zlatou palmou v Cannes vypráví příběh

polského pianisty, který se celou válku schovával ve varšavském gettu.
pondělí 16. 6., 140 min. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 50 Kč.

PLANETA POKLADÒ Film natočený podle knihy R. L. STEVENSONA Ostrov pokladů.

ČESKÁ VERZE! 
středa 18. 6., 95 min. Mládeži přístupno. Vstupné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.

KLUCI TO TAKY CHTùJ Komedie o tom, jak to vidí ten v kalhotách! Variace úspěšné

komedie „Holky to chtěj taky"
pondělí 23. 6., 87 min. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 50 Kč.

MùSTEâKO aneb Sláva vítězům, čest poraženým. Takoví jsme byli po listopadu _89 a

takoví pravděpodobně budeme vždycky. Ćeská hořká tragikomedie.
středa 25. 6., 99 min. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 40 Kč.
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I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Úkoly ze 4. zasedání ZM
Usnesení RM č. 12 - 01 
RM projednala průběh a závěry 4.zasedání ZM a ukládá:
1) místostarostce města

- jednat s Policií ČR ve věci rozkrádání majetku města - opěrná
zeď ul.Kyjovská
- projednat se správcem T-klubu činnost neorganizované mlá-
deže v okolí T-klubu
- projednat s KČT provoz penzionu Petra v Kyjově

2) vedoucímu správy majetku města 
- prověřit plnění uzavřených smluv s nájemci nebytových pro-
stor a objektů města 
- předložit RM návrh řešení, v případě porušení smlouvy ze stra-
ny nájemce

3) odboru výstavby a životního prostředí - Vl.Doškové 
- předložit návrh řešení pronájmu p.p.č.570 Zdeňku a Boženě
Pánkovým a Janu a Anně Sabovým
- řešit vyklizení pozemku p.p.č. 629 k.ú. Krásná Lípa

4) vedoucímu odboru TS
- navrhnout a vyčíslit oplocení pozemku p.p.č. 629 k.ú. Kr. Lípa

2. Projekt Centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 12 - 02 
RM bere na vědomí informaci starosty města o přípravách projektu
„Centrum Českého Švýcarska" s podprojekty: 
1. Středisko ekologické výchovy a Návštěvnické centrum Českého

Švýcarska
2. Sportovní a rekreační areál Českého Švýcarska
3. Naučná stezka a přírodní park
4. Areál pro veřejnost u sídla Správy Národního parku České Švýcar-

sko
5. Středisko služeb pro návštěvníky Českého Švýcarska
6. Integrovaný komunikační systém sídelního útvaru města Krásná

Lípa
RM ukládá starostovi města zajistit celkovou přípravu projektu vč.
hledání způsobů financování stavby (dotace), zajištění podpory
a přípravy podání žádosti o poskytnutí dotace.
RM ukládá místostarosce města a tajemníkovi MěÚ zajistit přípravu
dílčích podprojektů (3 a 4).

Usnesení RM č. 12 - 03 
RM schvaluje zpracování projektové dokumentace na naučnou
stezku (bod 3) od firmy TAXUS, s.r.o. , Rychnov u Jablonce nad Ni-
sou. 

Usnesení RM č. 12 - 04 
RM schvaluje nabídku zpracování projektové dokumentace vč. za-
jištění stavebního povolení na akci Středisko služeb pro návštěvníky
Českého Švýcarska (rekonstrukce „domu chovatelů“) od Ing. Václa-
va Kortuse – Projekt Děčín.

3. Příprava výstavby nájemních bytů
Usnesení RM č. 12 - 05 
RM bere na vědomí vyhlášení nových pravidel podpory výstavby
nájemních bytů ze strany státu a ukládá starostovi města připravit
podklady pro způsoby financování stavby předpokládaných 30 by-
tových jednotek.
RM schvaluje zpracování projektové dokumentace na výstavbu
malometrážních bytových jednotek pro územní řízení a stavební po-
volení vč. zajištění inženýrských služeb spojených s vyřízením ÚR a SP
a schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Jiřím Drahotou, Rumburk, dle
předložené nabídky.

II. DOŠLÁ POŠTA
1. Byty
Usnesení RM č. 12 - 06 
RM schvaluje pronájem bytu č. 1 Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa
v tomto pořadí:
1) Stach Jaroslav, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa
2) Dohnalová Lenka bytem Štursova 442/2, Krásná Lípa
3) Stachová Lenka bytem Masarykova 578/28, Krásná Lípa
Nájemník uhradí před podpisem smlouvy kauci ve výši 5 000,- Kč. 

2. Nebytové prostory
Usnesení RM č. 12 - 07 

RM schvaluje pronájem nebytových prostor (garáž) v objektu Vlčí
Hora č.p. 8 panu Ferdinandu Andrlovi bytem Vlčí Hora 130, Krásná
Lípa. 
Výše nájemného 2 378,-Kč/rok.

3. Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 12 - 08 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p.p.č. 240/1 2471 m2 k.ú. Vlčí Hora
p.p.č. 2748/12 60 m2 (část) k.ú. Krásná Lípa
p.p.č. 25 160 m2 k.ú. Zahrady
st.p.č. 602/2 76 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.č. 2236/2 647 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.č. 2236/1 50 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.č. 490/2 600 m2 (část) k.ú. Krásná Lípa

Usnesení RM č. 12 - 09 
RM schvaluje pronájem části p.p.č. 374/1 o výměře 80 m2, k.ú. Krás-
ná Lípa za účelem zřízení zahrady paní Naděždě Polákové, bytem
Krásná Lípa, Pražská 257/3.

Usnesení RM č. 12 - 10 
RM schvaluje pronájem p.p.č. 661 o výměře 606 m2, k.ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady paní Evě Šelmekové, bytem Krásná Lípa,
Pletařská 660/6.

Usnesení RM č. 12 - 11 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2000/23/17-256 na pro-
nájem p.p.č. 2236/2 a st.p.č. 602/2, vše k.ú. Krásná Lípa dohodou ke
dni 31. 5. 2003.

4. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 12 - 12 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p.p.č. 348/2 370 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.č. 2599/2 162 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.č. 712/2 70 m2 (část) k.ú. Krásná Lípa
p.p.č. 215/1 2912 m2 k.ú. Kyjov

Usnesení RM č. 12 - 13 
RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 1597/8 o výměře 313 m2

a p.p.č. 1578/2 o výměře 403 m2, vše k.ú. Krásná Lípa za účelem zří-
zení zahrady paní Haně Hoppeové - Janatkové, bytem Krásná Lípa,
Fibichovo údolí 899/29 za cenu 35,- Kč/m2. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM č. 12 - 14 
RM nedoporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 629 o výměře 665 m2,
k.ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu paní Aleně
Krauszové, bytem Krásná Lípa, Frindova 37 z důvodu zachování po-
zemku pro potřeby města (viz usnesení ZM č. 04-15/2003 ze dne 24.
4. 2003).

Usnesení RM č. 12 - 15 
RM nedoporučuje ZM schválit prodej st.p.č. 735 o výměře 606 m2,
k.ú. Krásná Lípa panu Michalu Zenknerovi, bytem Krásná Lípa,
Varnsdorfská 536/91 z důvodu zachování pozemku pro potřeby
města.

III. RŮZNÉ
1. Byty
Usnesení RM č. 12 - 16 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 21 Nemocniční 1137/6,
Krásná Lípa o velikosti 1 + 1, I. kategorie. Výše kauce 5.000,- Kč.
Veškeré opravy a úpravy si nájemník provede na vlastní náklady.

2. Nebytové prostory
Usnesení RM č. 12 - 17 
RM schvaluje k 30.5.2003 výpověď nájemní smlouvy č. 2002/22/17-
066 uzavřenou s Mgr. Petrem Čapkem, bytem Doubice 46 z důvodu
nesplnění bodu III. odst. 4 nájemní smlouvy.
Mgr. Petr Čapek je povinen uhradit ušlé nájemné od 1.5.2002 do 30.
5. 2003 v celkové výši 26.793,-Kč.

3. Pronájem objektu Křinické nám. 7/12
Usnesení RM č. 12 - 18 

USNESENÍ
z 12. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 15. května 2003
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RM schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Krásná Lípa a Josefem
Galbavým, bytem Nemocniční 1137, Varnsdorf na pronájem objek-
tu Křinické nám. 7/12, Krásná Lípa dle předloženého návrhu.

4. Smlouva fasády Pražská
Usnesení RM č. 12 - 19 
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Krásná Lípa a firmou
DEMOS s.r.o., Masarykova 602, Krásná Lípa na akci „Oprava fasády
objektu Pražská 450/48, Krásná Lípa."

Usnesení RM č. 12 - 20 
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Krásná Lípa a firmou
WAKOS s.r.o., Bezručova 1020/29, Rumburk na akci „Oprava fasády
objektu Pražská 271/20, Krásná Lípa."

5. Smlouva o přiděl. fin. prostředků k zabezpečení plnění úkolů civilní
ochrany na  rok 2003
Usnesení RM č. 12 - 21 
RM schvaluje smlouvu o přidělení finančních prostředků k zabezpe-
čení plnění úkolů civilní ochrany na rok 2003 s HZS ČR Ústeckého
kraje.

6. Dodatek č.1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby-zabez-
pečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Krásné Lípy
pro rok 2003
Usnesení RM č. 12 - 22 
RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služ-
by -zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města
Krásné Lípy pro rok 2003 s ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s.

7. Smlouva  pro muzeum
Usnesení RM č. 12 - 23 
RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem a Svazkem obcí Tol-
štejn o zapojení muzea do hry „Vandrování po Tolštejnském panství"
po souhlasu majitele muzea.

8. Publikace Ústecký kraj
Usnesení RM č. 12 - 24 
RM neschvaluje uzavření smlouvy s ACR Alfa o uveřejnění prezenta-
ce města v publikaci Ústecký kraj na 1/3 strany za cenu 12.200,-  Kč.

9. Dodatek ke smlouvě 
Usnesení RM č. 12 - 25 
RM projednala dopis Mgr. J. Vošmikové a schvaluje dodatek ke
smlouvě o vybudování zábavního centra Krásná Lípa  prodlužující
termín plnění  do 31. 11. 2004.

10. Oplocení kolem kina
Usnesení RM č. 12 - 26 
RM schvaluje vybudování oplocení kolem objektu kulturního domu -
kina a přilehlých pozemků.

11. Mapa města 
Usnesení RM č. 12 - 27 
RM schvaluje nabídku firmy Geodézie Děčín, s.r.o. na zpracování
plánu města Krásná Lípa a ukládá místostarosce města připravit
smlouvu a následnou koordinaci ze strany města. 
RM ukládá starostovi města vypovědět smlouvu s firmou Geodézie
ČS, a.s. Liberec, na zpracování mapy města z 10. 5. 2001.

12. Svoz separovaného odpadu
Usnesení RM č. 12 - 28 
RM se seznámila s nabídkami uchazečů na zajištění svozu separova-
ného odpadu na území města Krásná Lípa a jako nejvhodnější
schvaluje nabídku firmy Pro EKO Varnsdorf, s. r. o., Varnsdorf.

13. Zásady spolupráce mezi Městem Krásná Lípa a SDH  Krásná Lípa
Usnesení RM č. 12 - 29 
RM schvaluje zásady spolupráce mezi Městem Krásná Lípa a SDH
Krásná Lípa v předloženém znění.

14. Ústavní stížnost
Usnesení RM č. 12 - 30 
RM neschvaluje proplacení faktury ve věci ústavní stížnosti proti zá-
sahu do územní samosprávy v souvislosti s přenosem působnosti
okresních úřadů a bere na vědomí odmítnutí této stížnosti Ústavním
soudem.

15. Ústecký kraj a dotační možnosti 
Usnesení RM č. 12 - 31 
RM bere na vědomí informaci starosty města o vyhlašovaných pod-

porách Ústeckého kraje a o jednáních Komise pro regionální rozvoj
a cestovní ruch Rady Ústeckého kraje a pracovní skupiny pro zpra-
cování strategie rozvoje venkovských oblastí Ústeckého kraje.

16. Žádosti o dotace
Usnesení RM č. 12 - 32 
RM schvaluje podání žádostí o podporu z dotačních titulů Ústecké-
ho kraje:
1) Projekt informační centrum dětí a mládeže – „IC kukátko" – cel-

kové náklady 170.000,- Kč
2) Projekt Teenager klub – celkové náklady 375.000,- Kč
3) Projekt Evropský den hudby – celkové náklady 63.500,- Kč

17. Krajské silnice ve městě
Usnesení RM č. 12 - 33 
RM bere na vědomí výsledky jednání se zástupci Ústeckého kraje
a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje ve věcech nutných oprav
krajských silnic ve městě a koordinaci příprav rekonstrukce křižovat-
ky před radnicí (ulice Masarykova x Varnsdorfská).

18. Poplatky za rok 2002
Usnesení RM č. 12 - 34 
RM bere na vědomí přehled plateb rekreačních a ubytovacích po-
platků, poplatků z veřejného prostranství a poplatků ze vstupného za
rok 2002.

19. Dopis pí Pössnickerové 
Usnesení RM č. 12 - 35 
RM projednala dopis pí Pössnickerové s žádostí o podání informace ve
věci údajného požadavku Rady a Zastupitelstva města k řediteli Domo-
va důchodců na její propuštění z pracovního poměru. 
RM konstatuje, že RM ani ZM nepřijalo v této věci žádné usnesení, nepro-
jednávalo jej a ani nebyl tento požadavek uplatňován vedením města. 

20. Oprava administrativní chyby
Usnesení RM č. 12 - 36 
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení RM č. 11-17
ze dne 14. 4. 2003 takto: správné číslo pozemku je 428/1.

21. Kronika města
Usnesení RM č. 12 - 37 
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně příloh za měsíc duben
2003 předložený kronikářem města Ivanem Jaklem.

22. Finanční příspěvek
Usnesení RM č. 12 - 38 
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akce Indiánská
stezka a Zelená stezka zlatý list ČSOP Tilia dle pravidel pro poskyto-
vání finančních příspěvků zájmovým organizacím. 

23. Finanční příspěvek
Usnesení RM č. 12 - 39 
RM schvaluje místostarostce Haně Volfové poskytnutí pracovního
volna s náhradou mzdy v nezbytně nutném rozsahu od 18. 8. 2003
do 29. 8. 2003 dle vyhlášky 18/1991 Sb. příloha 1h.

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace :
- pohledávky k rozpočtovým příjmům k 31. 3. 2003
- akce uskutečněné v kulturním domě za duben 2003
- vyúčtování „Odpoledne pro ženy" a „Maxidiskotéky"
- nezaměstnanost v obcích, duben 2003
- pozvánka na slavnostní otevření nového Informačního střediska Ná-
rodního parku České Švýcarsko
- seznámení s projektem plánovaného aromaterapeutického centra
ve Vlčí Hoře
- zápis ze schůze Spolku přátel Krásnolipska ze dne 20.3.2003
- dopisy od občanů z okolí Studánecké 16 ohledně výstavby dětského
hřiště
- seznam členů okrskových komisí
- dopis od Sociální demokratické strany Německa
- dopis od Stavební společnosti RBK ohledně vyrovnání
- publikace Letní pohled do historie školství v Krásné Lípě
- den otevřených dveří – Ústav sociální péče (Palmovka) Krásná Lípa
- o Union bance

MR dále projednala zápisy z jednání těchto komisí:
- SPOZ ze dne 5. 5. 2003
- pro hospodaření s byty ze dne 5. 5. 2003
- cestovního ruchu ze dne 29. 4. 2003
- kulturní ze dne 6. 5. 2003




