
Krásná Lípa se zapojila do projektu „Zlep‰ení
vodohospodáfisk˘ch pomûrÛ ve ·luknovském v˘-
bûÏku“, jehoÏ investorem je SdruÏení pro zlep‰ení
vodohospodáfisk˘ch pomûrÛ ve ·luknovském v˘-
bûÏku. Projekt jako jedin˘ z devíti úspû‰nû pro‰el
schvalovacím fiízením národní pracovní skupiny
na Ministerstvu Ïivotního prostfiedí pro Evropsk˘
fond soudrÏnosti (tzv. Kohezní fond). Je jedním
z nejvût‰ích projektÛ, které budou za Ústeck˘ kraj
pfiedkládány do Bruselu se Ïádostí o dotaci. KdyÏ
bude úspû‰ná, bude na ·luknovsku investována
celkem jedna miliarda korun. Projekt se t˘ká se-
dmi mûst, jedné obce a SdruÏení pro rozvoj ·luk-
novska. Pfiedsedou sdruÏení byl zvolen místosta-
rosta Rumburku Darek ·váb, místopfiedsedou
starosta Krásné Lípy Zbynûk Linhart. 

„V Krásné Lípû díky projektu dojde k doplnû-
ní a prodlouÏení kanalizace a dostavbû i rekon-
strukci dosavadních vodovodních sítí v celkové
hodnotû 48 miliónÛ korun. NeÏ k tomu dojde,
bude probíhat minimálnû jednoroãní pfiípra-
va a vyfiizování stavebních fiízení, tak aby v opti-
málním pfiípadû v˘stavba probûhla v letech
2006-2007,“ uvedl Zbynûk Linhart a doplÀuje:
„Tato druhá etapa zlep‰ení vodohospodáfisk˘ch
pomûrÛ naváÏe na první etapu, která se do-
konãí do konce leto‰ního roku. Bûhem ní byla
postavena âistírna odpadních vod v Krásném
Buku, základní kanalizaãní fiád a ãásteãnû reali-
zovány vodovodní sítû v hodnotû zhruba 97 mil.
korun (vãetnû nav˘‰ení DPH na 19 %).“

(mrk, rn)
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Ve stfiedu 1. 9. 2004 se v Krásné Lípû roze-
bûhlo jedenáctidenní dfievosochafiské sympo-
zium Tilia 2004. Na terénní základnû Buk aÏ do
11. 9. 2004 pfiímo pfied oãima divákÛ tvofií umû-
leãtí fiezbáfii z âech a Nûmecka. V‰echna ho-
tová díla na téma Pfiíroda a ãlovûk se vefiej-
nosti pfiedstaví v sobotu 11. 9. 2004 bûhem
vernisáÏe. (od 13:00 hodin na základnû âSOP
v Krásném Buku – Kamenné Horce). Odpo-
ledne sv˘m vystoupením zpfiíjemní Divadlo Kej-
klífi a hudební skupina Dalibofii v âechách.
Dal‰í moÏnost seznámit se s díly umûlcÛ nabízí
krásnolipská Galerie âeského ·v˘carska, kde
probíhá prodejní v˘stava úãastníkÛ sympózia. 

Jedním z dfievosochafiÛ, kter˘ s pomocí mo-
torové pily kouzlí ze dfieva, je Michal S˘kora
z Lochovic ve stfiedních âechách. Na Kfiinic-
kém námûstí v Krásné Lípû v sobotu 4. 9. 2004,
bûhem mezinárodního srazu motocyklÛ âe-
chie-Böhmerland, divákÛm umoÏnil sledovat
zrod svého díla. Bûhem nûkolika hodin vytvofiil

z tfiímetrového ‰palku jasanu Zub ãasu. Umû-
lec, kter˘ se nenechává svazovat Ïádn˘mi té-
maty a pfii tvorbû se inspiruje pfiírodou, kos-
mem, hmotou a energií, si nepfiipou‰tûl davy
lidí, které se kolem nûj shromáÏdily. „Lidi kolem
sebe nevnímám. Dûlám pod pokliãkou, která
ke mnû nic nepustí,“ prozradil M. S˘kora. Pfii-
pustil, Ïe vznik jednoho díla ho stojí mnoho fy-
zick˘ch sil - motorová pila váÏí sedm
kilogramÛ a pracuje se s ní aÏ do v˘‰ky tfií
metrÛ nad zemí. 

Dfievosochafiské sympózium Tilia 2004 pofiádá
Mûsto Krásná Lípa ve spolupráci s obãansk˘m
sdruÏením K. C. Olympia, Správou Národního
parku âeské ·v˘carsko, obecnû prospû‰nou
spoleãností âeské ·v˘carsko a 4. ZO âSOP Tilia
Krásná Lípa. Akci podpofiilo Ministerstvo kultury
âR, âesko-nûmeck˘ fond budoucnosti, âeská
spofiitelna, a.s., Nadace Duhová energie, Ap-
pian Group a fiada dal‰ích sponzorÛ.

(mrk)

Krásnolipské dfievosochafiské
sympozium Tilia 2004

Hned dvakrát se v mûsíci záfií bude slavit zlatá
svatba - padesáté v˘roãí uzavfiení sÀatku. Prvním
párem, kter˘ v obfiadní síni krásnolipského mûst-
ského úfiadu oslavil uzavfiení manÏelství, byl 
4. 9. 2004 Zdenûk Knytl a Jaroslava Knytlová (roz.
Barborská). V˘znamné jubileum 25. 9. 2004 oslaví
i Alfred Schwarz a Isolda Schwarzová (roz. Rothe-
ová). Blahopfiejeme a pfiejeme mnoho dal‰ích
spoleãn˘ch let! (vik)

Zlaté svatby 
v Krásné Lípû

V minulém ãísle Vik˘fie jsme zmínili tfiicet
let star˘ pfiípad nezákonné stavby ve
SnûÏné. Sotva se ho podafiilo relativnû vy-
fie‰it, na dvefie opûtovnû zaklepal dal‰í
„kostlivec“. Dne‰ní pfiípad je star˘ deset
let, ale jeho dozvuky, mohou radnici pfiijít
pofiádnû draho. V roce 1994 podepsalo
b˘valé vedení mûsta ruãení za ãtyfimilió-
nov˘ úvûr firmy ATS u Agrobanky, vãetnû
úrokÛ, sankcí a bez garancí, Ïe peníze
budou vyuÏity v Krásné Lípû. Spoleãnost
Advantage technical systems, s.r.o. mûla
v plánu stavbu kabelové televize nejen
v Krásné Lípû, ale i ve ·luknovû a Rum-
burku. Z plánÛ nezbylo nic - kromû dluhÛ.
Na místo firmy ATS, která je v likvidaci, se
Krásné Lípû ozvala firma Charlton, a.s.,
aby vymohla svou pohledávku. Mûsto vy-
zvala k jednání dfiíve neÏ pfiípad pfiedá
soudu. Rada mûsta se po konzultací
s právním zástupcem Mûsta rozhodla, Ïe
Ïádn˘ závazek neuznává, mnoha milió-
novou domnûlou pohledávku platit ne-
bude a bude dále trvat na svém stano-
visku. Obrana se zatím zdá úãinná -
Krásnou Lípu na rozdíl od ostatních mûst
pfiípad dosud nic nestál. 

Klára Mr‰tíková

První z devíti

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
24. 9. 2004.

▼

V˘stavba domu s 28 bytov˘mi
jednotkami pro znev˘hodnûné sku-
piny obyvatel (napfi. zdravotnû
postiÏení a seniofii) pokraãuje podle
plánu. Dokonãena byla dvû po-
dlaÏí hrubé stavby a zaãíná se zdít
tfietí poschodí. Mûsto Krásná Lípa
se spoleãnû s dodavatelskou fir-
mou snaÏí, aby do zimy byla ho-
tova hrubá stavba, vãetnû ãtvr-
tého poschodí a zastfie‰ení.

Foto Zbynûk Linhart
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Motocykly âechie-Böhmerland 
po ‰esté v Krásné Lípû

Vítání obãánkÛ

Sto padesát kilometrÛ po silnicích ·luknov-
ského v˘bûÏku najely desítky let staré moto-
cykly âechie-Böhmerland. Pfii svém 6. meziná-
rodním srazu dále putovaly pfies Doubici,
Jifietín pod Jedlovou, Rumburk, ·luknov, Kunra-
tice a nevynechaly ani Krásnou Lípu, kde se
od roku 1925 vyrábûly. V sobotu 4. 9. 2004 se
zde uskuteãnilo setkání majitelÛ tfiímetrov˘ch
motocyklÛ, které pfiipravilo Mûsto Krásná
Lípa a Club âechie-Böhmerland. 

Na Kfiinickém námûstí v Krásné Lípû obdivo-
valy více neÏ dvû desítky nabl˘skan˘ch
âechií a fiadu dal‰ích veteránÛ stovky lidí. Je-
den z majitelÛ unikátních „jezevãíkÛ“, Karel
Hork˘ z Dûãína pfiipomnûl: „Kolik práce, sta-
rostí a penûz stojí, neÏ se stroj dostane do tako-
vého stavu, kter˘ oceÀují diváci.“ Leto‰nímu
roãníku pfiálo poãasí, a tak si náv‰tûvníci mohli
vychutnat i bohat˘ doprovodn˘ kulturní pro-
gram a fiadu soutûÏních disciplín.  

Mezinárodní srazy majitelÛ motocyklÛ âe-
chie-Böhmerland se v Krásné Lípû pofiádají od

roku 1999. O rok pozdûji se slavilo 75. v˘roãí za-
hájení v˘roby kuriózního motorového kola.
V roce 2001 byla na Kfiinickém námûstí slav-
nostnû odhalena pamûtní deska k poctû ori-
ginálního konstruktéra a rumburského rodáka
Albina Huga Liebische.  Tuto zajímavost by
mûl v brzké dobû pfiipomenout pofiad âT
„Toulavá kamera“ (vÏdy v nûdûli ráno).

(mrk)

V obfiadní síni mûstského úfiadu se v sobotu
4. 9. 2004 vítali noví obãánci Krásné Lípy. Slav-
ností obfiad byl urãen pro tyto dûti – Veronika
Koubková, Matûj Zelen˘, Luká‰ Hájek, Josef
Straka, Jan Máj, Helena Helclová, Karolína
Heinrichová, Michal ·tûrba, Miroslava Herco-
gová, Barbora Marschnerová, Rudolf Herák,
Adrian Denek, Petr Kambersk˘, Laura Den-
ková a Nikolas Huãko. Zatímco pro ty ne-
jmen‰í byla pfiipravena kojenecká láhev a pro
maminky kytiãka. Vítání obãánkÛ probíhá
v Krásné Lípû tfiikrát aÏ ãtyfiikrát do roka podle
poãtu narozen˘ch dûtí. (vik)

Se zaãátkem nového ‰kolního roku
Pro ‰koláky jsou leto‰ní letní prázdniny jiÏ minu-

lostí, zaãal jim nov˘ ‰kolní rok a s ním i nové po-
vinnosti, na které mohli pfies prázdniny v klidu
zapomenout. Nyní jiÏ ãást svého odpoledního
ãasu tráví psaním úkolÛ a pfiípravou na del‰í
den ‰koly. To ale 1. 9. 2004, první den ‰kolního
vyuãování, neplatilo pro trojici nezletil˘ch
z Krásné Lípy, která zapomnûla, Ïe jiÏ zaãal
nov˘ ‰kolní rok a odpoledne si hodlala zpestfiit ji-
nou zábavou. Dûti nezastavila ani zasklená v˘-
plÀ okna, kterou rozbily a následnû vnikly do
domu v Kyjovské ulici. Pfii prohlídce domu byli
pfiistiÏeni hlídkou Policie âR. A jakoby nestaãilo,
ãeho se dopustili, v‰ichni tfii zaãali svornû popi-
sovat muÏe, kterého údajnû vidûli z domu utí-
kat. Sami se pr˘ jen chtûli podívat, co tento
muÏ v domû dûlal. Pofiezaná ruka jednoho
z mladíkÛ, ale prozradila, Ïe v‰e se ve skuteã-

nosti stalo jinak. Pozdûji se v‰ichni pfiiznali, Ïe k
rozbití sklenûné v˘plnû je pfiimûla zvûdavost, co
se vlastnû v domû nachází. Ani jeden tak netu-
‰il, Ïe se sv˘m jednáním dopustili trestného ãinu
poru‰ování domovní svobody, u kterého by jim
v pfiípadû dospûlosti hrozil trest aÏ tfii roky vûzení.

V souvislosti se zaãátkem ‰kolního roku se
policie pfiipravila, jak na poprázdninovou
rozjafiilost ‰kolákÛ, tak na stále neukáznûné
fiidiãe. A tak i v první den vyuãování se ko-
nala dopravnû bezpeãnostní akce, která
mûla zejména fiidiãÛm ukázat, Ïe prázdniny
skonãily a na silnicích v okolí ‰kol je moÏné
opût potkávat mnoÏství dûtí. Dal‰í bezpeã-
nostní akce probûhnou v první polovinû
záfií. 

mjr. Franti‰ek ·vejda, 
vedoucí OOP âR Krásná Lípa

Poslední moÏnost získat pro ‰kolu
zdarma poãítaã

„Ach jóó, zase do ‰koly...“, tak to urãitû
napadlo vût‰inu ‰kolákÛ, kdyÏ nedávno de-
finitivnû odzvonilo prázdninám. ·kola ale
nemusí b˘t tak nudná, jak si mnozí Ïáci
myslí, vÏdyÈ skoro kaÏd˘ pfiedmût si lze zpfií-
jemnit hrami a soutûÏemi. 

âeské ·v˘carsko o. p. s. a Správa Národ-
ního parku âeské ·v˘carsko vyhlásily pro
kolektivy ÏákÛ základních ‰kol soutûÏ, jejíÏ
samotn˘ název: „Na poãítaãi o poãítaã“ jiÏ
napovídá, o co se bude soutûÏit. Díky spo-
leãnosti Appian Group, která je hlavním
partnerem Národního parku âeské ·v˘car-
sko, a spoleãnosti Print@ctive obdrÏí vítûzná
‰kola za svou práci nov˘ v˘konn˘ poãítaã.
Uzávûrka soutûÏe je jiÏ 11. 10. 2004.

Ptáte se: „S ãím zaãít? Staãí si vybrat
jedno z námi pfiedloÏen˘ch témat a vytvofiit  
prezentaci, kde nebudou chybût  obrázky,

fotografie, zajímav˘ text a hlavnû va‰e ná-
pady. Ke zpracování mÛÏete vyuÏít jak bûÏ-
ného programu Word, tak i speciálních pro-
gramÛ Power Point nebo Corel. V˘slednou
prezentaci pak umístûte na CD – ROM,
kter˘ nám za‰lete na adresu obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko. 

Kromû jiÏ zmínûného poãítaãe jsou pro ví-
tûze pfiipraveny zajímavé publikace z âes-
kého ·v˘carska a dal‰í ceny. Nejlep‰í práce
budou prezentovány bûhem slavnostního
vyhlá‰ení vítûzÛ v Kulturním domû v Krásné
Lípû a umístûny se svolením autorÛ na na-
‰ich webov˘ch stránkách. BliÏ‰í informace
na telefonním ãísle: 412 354 838, 608 405
055, e–mail: vrtilkova@ceskesvycarsko.cz.

Jarmila Vrtílková âeské ·v˘carsko o. p. s.,
www.ceskesvycarsko.cz

Osud lékárny 
se snad obrací 

k lep‰ímu
Vítûzem letní draÏby objektu b˘valé lé-

kárny na Kfiinickém námûstí v Krásné Lípû se
stala firma Scarabeus, která v Praze provo-
zuje lékárny. Vedení Mûsta koneãnû získalo
partnera, oprávnûného nakládat s majet-
kem, s nímÏ mÛÏe jednat. Majitelé firmy Sca-
rabeus sdûlili, Ïe preferují pronájem kom-
pletnû zafiízené lékárny, pfiípadnû její prodej.
„KdyÏ v‰echno pÛjde dobfie, mohla by lé-
kárna v Krásné Lípû zaãít fungovat od listo-
padu leto‰ního roku. V˘sledek zaleÏí na pfií-
stupu státních úfiadÛ, a na dohodû nov˘ch
majitelÛ se zájemci“ sdûlil starosta Zbynûk
Linhart. (mrk)

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Nabízíme ihned do pronájmu 
zařízenou lékárnu v Krásné Lípě, 

bez personálního obsazení. 
Podrobné informace osobně 

PharmDr. J. Roučková 
a Mgr. M. Zemanová, 

tel. 603 183 403 a 271 961 153-2.

Mûsto Krásná Lípa hledá
·ÉFREDAKTORA krásnolipského 

ãtrnáctideníku Vik˘fi. 
Zájemci se mohou pfiihlásit 

u Hany Volfové, tel. 777 291 400. 
Nástup od 1. 10. 2004.

Mlad˘ pár hledá pronájem 
bytu 1 1 v Krásné Lípû. 
Kontakt: 607 663 958. 

Nabízíme garáÏ k pronájmu o rozloze

cca 24 m2, Masarykova 555/45, Krásná

Lípa. Informace SMM, Karel Homolka, 

tel. 412 354 835, 608 468 965.



Usnesení RM ã. 42 – 09
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã.
595, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy dle pfiedloÏeného ná-
vrhu za úãelem zfiízení zahrady Pavlu Gálovi, by-
tem Krásná Lípa, Dlouh˘ DÛl 57 za cenu 15,-
Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru
30,- Kã/m2. Geometgrick˘ 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 spo-
jené. Prodej je podmínûn prodejem druhé ãásti
p.p.ã. 595, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy. 

Usnesení RM ã. 42 – 10
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 721 o v˘-
mûfie 506 m2, p.p.ã. 719 o v˘mûfie 767 m2 a p.p.ã.
717 o v˘mûfie 667 m2, v‰e k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
za úãelem zfiízení zahrady Luìku a TaÈánû KÛso-
v˘m, bytem Praha 8, Hnûzdenská 583 za cenu 70,-
Kã/m2. Vytyãení pozemkÛ bude provedeno pfied
projednáním v ZM. Kupující uhradí ve‰keré ná-
klady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 11
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 1600/3
o v˘mûfie 131 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfií-
zení zahrady Ing. Jaroslavu Beránkovi, bytem Ústí
nad Labem, AneÏky âeské 31 za cenu 20,- Kã/m2.
Vytyãení pozemku bude provedeno pfied projed-
náním v ZM. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 13
RM doporuãuje schválit prodej ãásti p.p.ã. 665, k.ú.
Kyjov u Krásné Lípy dle pfiedloÏeného návrhu za
úãelem zfiízení zahrady Jaroslavu a Evû Fialov˘m,
bytem Krásná Lípa, Kyjov 11 za cenu 30,- Kã/m2.
Geometrick˘ plán bude vypracován pfied projed-
náním v ZM za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stav-
by a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupu-
jící uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 14
RM na základû Ïádosti kupujících a stanoviska
KVÎP doporuãuje ZM realizovat prodej pozemkÛ
dle usnesení ZM ã. 17-12/2000 ze dne 7. 12. 2000
o prodeji p.p.ã. 176/1 a p.p.ã. 177, k.ú. Kyjov
u Krásné Lípy RNDr. Lubomíru a RNDr. Jarmile Paro-
hov˘m, bytem Dûãín, Sládkova 1071/26, s vypu‰tû-
ním podmínky dle § 2 odst. 8 Postupu ve vûci pro-
deje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví Mûsta
Krásná Lípa, z dÛvodu pfiímého fie‰ení vlekl˘ch
sporÛ mezi budoucími vlastníky a jejich sousedy.

Usnesení RM ã. 42 – 15
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã.
177 a ãásti p.p.ã. 176/1, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
Jifiímu Bene‰ovi, bytem Praha 6, âs. armády 11
z dÛvodu prodeje jinému zájemci. 

Usnesení RM ã. 42 – 16
RM projednala nesouhlas BoÏeny Bezchlebové,
bytem Krásná Lípa, Nerudova 21 proti usnesení
ZM ã. 11-07/2004 ze dne 17.6.2004 ve vûci pro-
deje p.p.ã. 654/6 a p.p.ã. 652/12, v‰e k.ú. Krásná
Lípa a doporuãuje ZM trvat na svém pÛvodním
usnesení.

Usnesení RM ã. 42 – 17
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p.p.ã.
503/2 o v˘mûfie cca 150 m2, k.ú. Krásn˘ Buk To-
má‰i Kotlabovi, bytem Kolín, Roháãova 260 z dÛ-
vodu nevhodného rozdûlení pozemku.

Usnesení RM ã. 42 – 18
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p.p.ã.
817, k.ú. Vlãí Hora Hanû Thiele, bytem Varnsdorf,
Kollárova 319 z dÛvodu zachování pozemku pro
potfieby mûsta.
Usnesení RM ã. 42 – 19
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã. 374/1
o v˘mûfie 391 m2, k.ú. Krásná Lípa Olze Minafií-
kové, bytem Rumburk, Palackého 206/2 do doby
ukonãení digitalizace pozemkÛ.

Usnesení RM ã. 42 – 20
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã.
2168/1 o v˘mûfie 1080 m2 a p.p.ã. 2168/2 o v˘-
mûfie 1160 m2, k.ú. Krásná Lípa Vûfie Strankové, by-
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tem Böblingen, Rossbergstr. 30 a Blance Belgard-
tové, bytem Böblingen, Weltenbergstr. 27 z dÛ-
vodu zachování pozemkÛ pro potfieby mûsta.

Usnesení RM ã. 42 – 21
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 1287/9
o v˘mûfie 850 m2 a p.p.ã. 1287/8 o v˘mûfie
575 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem v˘stavby ro-
dinného domu Monice Dolej‰í, bytem Krásná
Lípa, Komenského 1068/14 za cenu 20,- Kã/m2 do
základní v˘mûry a nad základní v˘mûru 30,-
Kã/m2. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 8
Postupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve
vlastnictví mûsta Krásná Lípa. Kupující uhradí ve‰-
keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 22
RM doporuãuje ZM zru‰it usnesení ZM ã. 09-31/2004
ze dne 19.2.2004 o prodeji p.p.ã. 865/3, k.ú. Krásná
Lípa AlÏbûtû a Karlu âechov˘m, bytem Krásná
Lípa, Varnsdorfská 85 a usnesení ZM ã. 10-18/2004
ze dne 22.4.2004 o povolení splátkového kalen-
dáfie na úhradu kupní ceny z dÛvodu nesouhlasu
ÏadatelÛ s podmínkami prodeje.

2. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 42 – 23
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 21/4 o v˘mûfie 30 m2,
p.p.ã. 11/2 o v˘mûfie 76 m2, p.p.ã. 2797/2 o v˘mûfie
23 m2 a p.p.ã. 2798/4 o v˘mûfie 22 m2, v‰e k.ú.
Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Pavlu Roko-
sovi, bytem Krásná Lípa, Vyhlídky 339/15.

Usnesení RM ã. 42 – 24
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 723 o v˘mûfie
682 m2, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãelem sekání
trávy Václavu Hiekemu, bytem Krásná Lípa, Ne-
mocniãní 1062/26.

Usnesení RM ã. 42 – 25
RM ru‰í usnesení RM ã. 39-08 2004 ze dne
15.7.2004 o pronájmu p.p.ã. 144/1, 157/1, 261/3,
261/4, 145, v‰e k.ú. Kyjov Václavu Pe‰Èákovi, by-
tem Rumburk, Lesní 12 a Gabriele Sedláãkové,
bytem Rumburk, Královská 2.

Usnesení RM ã. 42 – 26
RM schvaluje bezúplatn˘ pronájem p.p.ã. 144/1
o v˘mûfie 3889 m2, p.p.ã. 157/1 o v˘mûfie 636 m2,
p.p.ã. 261/3 o v˘mûfie 1802 m2, p.p.ã. 261/4 o v˘-
mûfie 1959 m2, v‰e k.ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãe-
lem pastvy koní Václavu Pe‰Èákovi, bytem Rum-
burk, Lesní 12 a Gabriele Sedláãkové, bytem
Rumburk, Královská 2 za tûchto podmínek:
1. pronájem p.p.ã. 145 o v˘mûfie 491 m2, k.ú. 

Kyjov u Krásné Lípy
2. pronájem na dobu 5 let
3. trvalé zachování prÛjezdu pfies p.p.ã. 261/3, 

p.p.ã. 261/4 a p.p.ã. 144/1, v‰e k.ú. Kyjov 
u Krásné Lípy

4. po dobu pronájmu umoÏní Ïadatel uÏívání 
studny na p.p.ã. 172, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy 
pro vefiejnost a zajistí její provozuschopnost se 
v‰emi náleÏitostmi.

3. Studna na SnûÏné
Usnesení RM ã. 42 – 27
RM na základû vyjádfiení MûÚ Rumburk, odbor ÎP
doporuãuje ZM zru‰it usnesení ZM ã. 10-14/2004 ze
dne 22. 4. 2004 o prodeji p.p.ã. 1347/2 a p.p.ã.
1361, v‰e k.ú. Vlãí Hora. 

4. Byt
Usnesení RM ã. 42 – 28
RM schvaluje pfievod nájmu bytu ã. 1, Bezruãova
359/15, Krásná Lípa z Rudolfa Hrbka na Jifiinu Doh-
nalovou bytem Bezruãova 359/15, Krásná Lípa.

5. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 42 – 29
RM na základû Ïádosti Romana Kováfie, neschva-
luje prodlouÏení termínu pfiedloÏení projektové do-
kumentace na rekonstrukci nebytov˘ch prostor
v objektu Kfiinické nám. 6/11, Krásná Lípa 
do 30. 9. 2004.

Usnesení RM ã. 42 – 30
RM projednala Ïádost Norberta Moravy o zru‰ení
v˘povûdi nebytov˘ch prostor v objektu Kfiinické

I.HLAVNÍ PROGRAM
1. Zprávy pro 12. zasedání ZM
Usnesení RM ã. 42 – 01
RM bere na vûdomí jednotlivé zprávy pro jednání
12. zasedání ZM:
a) Zpráva o hospodafiení mûsta za první

pololetí 2004
b) Zpráva o ãinnosti Základní ‰koly, 

pfiíspûvkové organizace
c) Zpráva o ãinnosti âeské ·v˘carsko o. p. s. 
d) Zpráva o plnûní úkolÛ 11.ZZM

2. Základní ‰kola, pfiíspûvková organizace
Usnesení RM ã. 42 – 02
RM se seznámila s pfiípravou nového ‰kolního
roku a provedla následnou prohlídku novû upra-
ven˘ch prostor Základní ‰koly. RM vyslovuje po-
dûkování a uznání fieditelce Z· Krásná Lípa a pe-
dagogickému sboru za pfiípravu ‰kolsk˘ch zafiízení
na nov˘ ‰kolní rok. 

3. OZV ã. 7/2004 –  PoÏární fiád mûsta Krásná Lípa 
Usnesení RM ã. 42 – 03
RM doporuãuje ZM schválit  Obecnû závaznou
vyhlá‰ku  ã.7/2004 – PoÏární fiád mûsta Krásná
Lípa ve znûní dle pfiedloÏeného návrhu. 

4. OZV ã. 8/2004 –  Stanovení podmínek k zabez-
peãení poÏární ochrany pfii akcích, kter˘ch se
zúãastÀuje vût‰í poãet osob 
Usnesení RM ã. 42 – 04
RM doporuãuje ZM schválit  „Obecnû závaznou
vyhlá‰ku  ã.8/2004 – Stanovení podmínek  k za-
bezpeãení poÏární ochrany pfii akcích, kter˘ch se
zúãastÀuje vût‰í poãet osob“,ve znûní dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

5. Vodohospodáfiské pomûry ·luknovska
Usnesení RM ã. 42 – 05
RM bere na vûdomí schválení Projektu Zlep‰ení
vodohospodáfisk˘ch pomûrÛ ve ·luknovském v˘-
bûÏku národní pracovní skupinou pro Evropsk˘
fond soudrÏnosti (v investiãním objemu jedné mili-
ardy Kã) a zvolení starosty mûsta místopfiedsedou
SdruÏení.
RM ukládá starostovi mûsta urychlit pfiípravu pro-
jekãních prací na doplnûní kanalizaãní soustavy
ve mûstû a jednat se Severoãeskou vodárenskou
spoleãností, a.s., Teplice o krytí ãásti vlastního fi-
nanãního podílu na realizaci stavby.

II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 42 – 06
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 59/1
o v˘mûfie 238 m2 a p.p.ã. 61 o v˘mûfie 37 m2, v‰e
k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady
Jifiímu a Alenû Paterov˘m, bytem Krásná Lípa, Ky-
jovská 329/69 za cenu 20,- Kã/m2. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 07
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã. 690,
k.ú. Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu za úãe-
lem zfiízení zahrady Ing. Richardu a Ing. Kvûtu‰i Nyk-
lov˘m, bytem Praha 2, Karlovo nám. 30 za cenu
25,- Kã/m2. Geometrick˘ plán bude vypracován za
úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a schvá-
len odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré
náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 42 – 08
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã. 595,
k.ú. Kyjov u Krásné Lípy dle pfiedloÏeného návrhu
za úãelem zfiízení zahrady Ing. Vladislavu Holému,
bytem PlzeÀ, U âeského dvora 21 za cenu 15,-
Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru
50,- Kã/m2. Geometrick˘ plán bude vypracován za
úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a schvá-
len odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré
náklady s prodejem spojené.

USNESENÍ
ze 42. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa kananáho dne 

2. záfií 2004
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námûstí 248/1, Krásná Lípa a rozhodla termín v˘-
povûdi prodlouÏit s koneãnou platností do 30. 9.
2004 s tím, Ïe uhradí nájemné za mûsíc záfií 2004
do 10. 9. 2004. 

6. Dodatek ã. 3 k mandátní smlouvû
Usnesení RM ã. 42 – 31
RM schvaluje dodatek ã.3 k Mandátní smlouvû
uzavfiené s âeskou po‰tou, s.p. na zpracování da-
tov˘ch souborÛ SIPO.

Usnesení RM ã. 42 – 32
RM schvaluje dodatek ã. 3 k Mandátní smlouvû ã.
92/2003 organizace ã. 400377 uzavfiené mezi Mûs-
tem Krásná Lípa a âeskou po‰tou, s. p., Ol‰anská
38/9, Praha 3.

III. RÒZNÉ
1. Vefiejná v˘zva na obsazení pracovního místa
Usnesení RM ã. 42 – 33
RM schvaluje vyhlá‰ení vefiejné v˘zvy na pracovní
pozice – úfiedník finanãního odboru a úfiedník od-
boru vnitfiní správy, dle pfiedloÏeného
návrhu a ukládá Janu Koláfiovi, tajemníkovi MûÚ
její realizaci.

2. Dodatek ã. 3 k pojistné smlouvû 
ã. 560 901487 9
Usnesení RM ã. 42 – 34
RM schvaluje dodatek ã.3 k pojistné smlouvû
ã.560 901487 9 na poji‰tûní majetku mûsta Krásná
Lípa se spoleãností KOOPERATIVA poji‰Èovna, a.s.

3. Situace kolem lékárny
Usnesení RM ã. 42 – 35
RM bere na vûdomí informace ve vûci provozo-
vání a prodeje  budovy Kfiinické námûstí 13/12 (lé-
kárna).

4. Areál b˘valého Bonexu
Usnesení RM ã. 42 – 36
RM bere na vûdomí zápis z jednání ve vûci nepl-
nûní dlouhodob˘ch zákonn˘ch poÏadavkÛ âIÎP
âR ve vûci provozování v˘topny, vypou‰tûní od-
padních vod a odpadového hospodáfiství v are-
álu b˘valého Bonexu (V˘topna barevna) a zprávu
o prÛbûhu opakovaného prodeje pfiedmûtného
majetku Správcem konkurzní podstaty.

5. Platební v˘mûry
Usnesení RM ã. 42 – 37
RM bere na vûdomí Platební v˘mûry ã.77 a 78 /
2004 Finanãního úfiadu Dûãín a stanovisko mûsta
k tûmto pochybn˘m poÏadavkÛm a ukládá staro-
stovi mûsta, aby ve spolupráci s vedoucí ekono-
mického odboru D. Mrázovou a daÀov˘m porad-
cem mûsta podal odvolání, Ïádost
o poseãkání a Ïádost o prominutí.

6. PoÏadavek plnûní starého závazku
Usnesení RM ã. 42 – 38
RM bere na vûdomí dopis firmy Charlton, a.s.,
Praha s poÏadavkem na zaplacení domnûlého zá-
vazku mûsta za ruãení na úvûr firmû ATS, s.r.o.
Praha (kabelová televize) z roku 1994 a ukládá
starostovi mûsta odeslat nesouhlasnou odpovûì.

7.  Dodatek
Usnesení RM ã. 42 – 39
RM schvaluje dodatek ke smlouvû s Regionální
rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. na
zpracování dokumentace – pfiíloh dle upfiesnû-
n˘ch poÏadavkÛ programu SROP – EU.

8. Byty
Usnesení RM ã. 42 – 40
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt ã. 22,
Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa I. kategorie o ve-
likosti 1+1 (cca 30m2). Kauce ve v˘‰i 5.000,-Kã.
Ve‰keré opravy a úpravy si nájemník provede na
vlastní náklady.

Usnesení RM ã. 42 – 41
RM schvaluje vrácení kauce Michalu Holubovi za
byt ã. 35, Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa ve v˘‰i
5.000,-Kã.

Usnesení RM ã. 42 – 42
RM schvaluje pronájem bytu ã. 35, Nemocniãní

1137/6, Krásná Lípa Tomá‰i Jaklovi bytem Nemoc-
niãní 1137/6, Krásná Lípa. Kauce se pfievede na
novû pfiidûlen˘ byt. Ve‰keré opravy a úpravy si ná-
jemník provede na vlastní náklady.

9. Dodatek ã. 1  ke smlouvû
Usnesení RM ã. 42 – 43
RM schvaluje uzavfiít dodatek ã. 1 ke smlouvû uza-
vfiené s SãVK, a. s., Teplice. Dodatkem se mûní
v˘‰e mûsíãních zálohov˘ch plateb za dodávku
pitné vody a odvod odpadních vod na celkovou
ãástku 84.200,- Kã. 

10. Smlouva na dodávku pitné vody
Usnesení RM ã. 42 – 44
RM schvaluje uzavfiít smlouvu s SãVK, a. s., Teplice
na dodávku pitné vody do objektu PraÏská 615/27
(tûlocviãna), Krásná Lípa. 

11. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 42 – 45
RM udûluje souhlas k pfiihlá‰ení k trvalému pobytu
pro Vojtûcha GaÏiho, jeho druÏku Renatu Hlavá-
ãovou a dceru Klaudii  GaÏiovou  na adresu
Krásná Lípa, PraÏská  271/20.

12. Sociální v˘pomoc
Usnesení RM ã. 42 – 46
RM schvaluje poskytnutí finanãní ãástky celkem
500,- Kã/den pro tfii nezaopatfiené dûti Albína,
Martin a Patrik GaÏiovi na nákup v˘Ïivy a základ-
ních potfieb, do doby v˘platy dávek sociální pod-
pory a sociální péãe maximálnû na dobu deseti
dnÛ.  RM schvaluje poskytnutí sluÏeb TS mûsta spo-
jen˘ch s pohfibem zdarma. 

13. Ukonãení nájemní smlouvy
Usnesení RM ã. 42 – 47
RM schvaluje v˘povûì smlouvy o nájmu pozemku
ã. 97/23/70/015 na pronájem p.p.ã. 1287/9, k.ú.
Krásná Lípa s Karlem Bartlem, bytem Krásná Lípa,
Nemocniãní 1091, dle ãl. V odst. 4, ke dni 30. 11.
2004.

14. Kácení stromu
Usnesení RM ã. 42 – 48
RM schvaluje technickou v˘pomoc vlastníku
p.p.ã. 255, k.ú. Krásná Lípa pfii kácení dubu na
tomto pozemku.

15. Odstranûní nepovolené stavby
Usnesení RM ã. 42 – 49
RM bere na vûdomí provedení prací na odstra-
nûní nepovolené stavby otáãecí plochy a komu-
nikace v obci SnûÏná, které bylo Mûstu Krásná
Lípa nafiízeno rozhodnutím Krajského úfiadu Ústec-
kého kraje, které bylo vydáno dne 4. 5. 2004 pod
ã.j.: 3220/DS/04/46709.

6. Odvolání ãlena komise
Usnesení RM ã. 42 – 50
RM odvolává na vlastní Ïádost z komise
v˘stavby a Ïivotního prostfiedí Václava Srpa, by-
tem Trnovanská 1270, Teplice.

17. Likvidaãní komise mûsta Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 42 – 51
RM odvolává paní Jarmilu Rosovou z likvidaãní ko-
mise a jmenuje nové ãleny likvidaãní komise pana
Karla Homolku vedoucího SMM a pana Pavla Bar-
tonû vedoucího TS s okamÏitou platností.

18. Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 42 – 52
RM odvolává Janu KoÏnarovou z inventarizaãní
komise k provedení inventarizace majetku mûsta
pro rok 2004 na Správû majetku mûsta Krásná
Lípa a jmenuje nového pfiedsedu Miloslavu Matu‰-
kovou s okamÏitou platností.

19. Osadní v˘bor
Usnesení RM ã. 42 – 53
RM doporuãuje ZM schválit zfiízení tfiíãlenného
osadního v˘boru pro ãásti obce Vlãí Hora a Za-
hrady dle pfiedloÏeného návrhu.

20. Dar na sympozium
Usnesení RM ã. 42 – 54
RM schvaluje uzavfiení darovací smlouvy s Nadací

Duhová energie, Seifertova 55, 130 00 Praha 3 na
projekt „Dfievosochafiské sympozium TILIA 2004“.

21. Pronájem fotbalového hfii‰tû
Usnesení RM ã. 42 – 55
RM schvaluje bezplatn˘ dvouhodinov˘ pronájem
fotbalového hfii‰tû k pfiátelskému utkání mezi Krás-
nou Lípou stará garda a exparty z Velké Británie
dne 9. 10. 2004 od 13.00 hodin.

22. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 42 – 54
RM schvaluje plán akcí kulturního domu na mûsíc
záfií 2004. 

IV. INFORMACE
RM dále projednala tuto informaci:
- pfiírodní dûdictví UNESCO
- zápis z mimofiádné schÛze v˘boru obãan-

ského sdruÏení Lipka
- ãlánek z Dûãínského deníku – pfiístup do kos-

tela na SnûÏnou
- hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Ústeckého Kraje – 

zápis o kontrole dodrÏování povinností 
- zemûpisn˘ a cestopisn˘ mûsíãník – Zemû 

Svûta (âeské ·v˘carsko, Labské pískovce)    
- kopie ãlánku – znaãka UNESCO se vyvaÏuje 

zlatem
- pfiehled popelnic v Krásné Lípû k 31. 08. 2004
- kontrola plnûní uzavfien˘ch smluv k b˘val˘m 

vojensk˘m  objektÛm ve Vlãí Hofie
- privatizace panelov˘ch domÛ
- náv‰tûvnost a internet v Mûstské knihovû

RM dále projednala zápisy z tûchto komisí:
- cestovního ruchu ze dne 31. 5. 2004
- finanãního v˘boru ze dne 1. 9. 2004
- kulturní komise ze dne 31. 8. 2004

České Švýcarsko, o.p.s. (www.ceskesvycarsko.cz)
hledá kolegu/kolegyni na pozici manažera oddělení in-
formačních středisek Národního parku České
Švýcarsko a šetrné turistiky. Očekáváme: VŠ vzdělání,
manažerské dovednosti, znalost obchodní problematiky,
samostatnost, flexibilitu, řidičský průkaz sk. B, MS Of-
fice. Nabízíme: dynamickou pracovní náplň, motivující
ohodnocení, přívětivý  kolektiv a možnost získání služeb-
ního bytu. Strukturovaný životopis a motivační dopis za-
sílejte do 10. 10. 2004 na e-mail: haluskova@ceskes-
vycarsko.cz, bližší informace na tel 412 354 840.

České Švýcarsko, o.p.s. přijme odborného PR asi-
stenta pro zajišťování propagace společnosti a její čin-
nost – správa dynamických webových stránek, práce
s médii a realizace výstav. Požadujeme: SŠ, VŠ vzdě-
lání, sociální dovednost, samostatnost a kreativitu. Nabí-
zíme: práci v mladém kolektivu a odpovídající ohodno-
cení. Strukturovaný životopis s případnými ukázkami své
dosavadní činnosti zašlete do 15. 9. 2004. Kontakt:
stefackova@ceskesvycarsko.cz, tel. 412 354 838,
www.ceskesvycarsko.cz.

Inzerce
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Zkrátka
• âlenové Rady mûsta Krásná Lípa obe‰li
jako kaÏdoroãnû poãátkem ‰kolního roku
‰kolská zafiízení ve mûstû a zjistili, co v‰echno
se zde pfies prázdniny promûnilo k lep‰ímu.
Na Ïáky ãekají novû vymalované a novû
zafiízené tfiídy v hlavní budovû, nové tfiídy
pro prvÀáãky a vyrovnávací tfiídu
i s hernou a mnoho dal‰ího. Vzornû jsou také
pfiipraveny matefiské ‰koly. Rada mûsta dû-
kuje fieditelce základní ‰koly, pedagogic-
kému sboru a v‰em zamûstnancÛm,
ktefií k promûnû na‰í ‰koly pfiispívají, a vyjad-
fiuje jim své uznání.

• Do 23. 8. 2004 provedli pracovníci Tech-
nick˘ch sluÏeb mûsta Krásná Lípa v nejnut-
nûj‰ím rozsahu úpravy tzv. otáãecí
plochy a komunikace ve SnûÏné. Na zá-
kladû rozhodnutí Krajského úfiadu Ústec-
kého kraje z pozemkÛ mûsta zmizela nezá-
konná stavba, která tu bez náleÏit˘ch
povolení vyrostla pfied tfiiceti lety. 

• Technické sluÏby mûsta Krásná Lípa pfie-
staly od 1. 8. 2004 poskytovat jakékoli sluÏby
pro podnikatelské subjekty z dÛvodu fak-
tické nemoÏnosti plnûní v‰ech poÏadavkÛ
dan˘ch pfiedpisy. Souãasnû budou ze stej-
ného dÛvodu omezeny i nûkteré sluÏby pro
obãany. 

• V srpnu vy‰el zemûpisn˘ a cestopisn˘
mûsíãník Zemû svûta - celé ãíslo bylo tento-
krát vûnováno krajinû a historii âeského
·v˘carska a Labsk˘ch pískovcÛ. Na ‰ede-
sáti stranách je mnoÏství zasvûcen˘ch pfiís-
pûvkÛ a barevn˘ch fotografií z Národního
parku. Monotématické ãíslo je za 40 Kã
k dostání i v Informaãním stfiedisku NP
âeské ·v˘carsko v Krásné Lípû.

Pondûlí 13. 9. ZLODùJ ÎIVOTÒ 18:00 hod od 12 let  
Dal‰í vy‰inut˘ vrah, dal‰í temn˘ thriller… Tentokrát s boÏskou Angelinou Joliovou.

103 min, 60 Kã 
Stfieda 15. 9.  LUPIâI PANÍ DOMÁCÍ 18:00 hod ml. pfiístupno

Tom Hanks a jeho parta hloup˘ch zlodûjÛ versus poboÏná ãerná vdova. Temná jiÏanská
komedie v reÏii bratrÛ Coenov˘ch. 104 min, 60 Kã
Pondûlí 20. 9. CASABLANCA 18:00 hod ml. pfiístupno 

Nejklasiãtûj‰í klasika a zároveÀ jeden z nejmilovanûj‰ích filmÛ v‰ech dob. Milostná 
romance z roku 1942 na pozadí váleãn˘ch událostí nepfiestává vzru‰ovat, dojímat 
a bavit 60 Kã
Stfieda 22. 9. SPIDER MAN 2 18:00 hod ml. pfiístupno 
âESKÁ VERZE Obû strany osobnosti Petera Parkera mají v pokraãování comicsového hitu
problémÛ opût nad hlavu 120 min, 60 Kã 
Stfieda 29. 9. SHREK 2 *X* 18:00 hod ml. pfiístupno 
âESKÁ VERZE Shrek s oslem jsou znovu tady, jako Ïivoucí dÛkaz toho, Ïe se stále umûjí na-
táãet pohádky pro dûti libovolného vûku 95 min, dûti 40 Kã, dospûlí 60 Kã

*X* = na film nelze uplatnit volnou vstupenku 

KINO Krásná Lípa - Záfií 2004

Krásná Lípa se vrátí
do stfiedovûku

Volné sdruÏení ‰ermífiÛ Coram ve spolu-
práci s Mûstem Krásná Lípa pfiipravuje Jeden
den ve stfiedovûku aneb rytífiské klání
v Krásné Lípû. Ve dnech 24. 9.-25. 9. 2004
mûstem projde prÛvod rytífiÛ s louãemi, ode-
hraje se rytífisk˘ turnaj, veãerní pfiedstavení
Rytífi a smrt, vystoupí ústecká ‰ermífiská sku-
pina Askalon, praÏská skupina Gryf a dûãín‰tí
Parchanti. Mezi vystoupeními je pfiipraven
bohat˘ program pro dûti. Vstupné pro do-
spûlé je 50 Kã, pro dûti do 15 let 25 Kã, dûti
do 6 let mají v doprovodu dospûlého vstup
zdarma. (vik)

Poãítaãov˘ v˘bûr partnera 
seznamovací AGENTURA 1+1, s.r.o. 

od 15. 9. 2004 v Rumburku, 
tfi. 9. kvûtna 390/5, St, ât  10–17

hod, 
tel. 412 383 554, 728 267 710.

Literární soutûÏ 
s Harry Potterem

Deset otázek a jeden bonus pfiipravila pro
své ãtenáfie na mûsíc záfií Mûstská knihovna
v Krásné Lípû. Tfii nejpozornûj‰í ãtenáfii, ktefií
dobfie znají první díl vyprávûné o kouzelnic-
kém uãni Harry Potterovi, získají zajímavé
ceny. Staãí jim, napfi. vûdût, co je to famfr-
pál, nebo nakreslit Chloupka. Pfiesné znûní
soutûÏních otázek najdete v mûstské 
knihovnû.  

(vik)

Mûsto Krásná Lípa
zastoupené tajemníkem Mûstského úfiadu

Krásná Lípa v souladu se zákonem 
ã. 312/2002 Sb. vyhla‰uje 

VE¤EJNOU V¯ZVU na obsazení  pracovní
pozice – úfiedník finanãního odboru

Tato funkce bude zafiazena do 7. platové
tfiídy v souladu se znûním zákona 
ã. 143/1992 Sb. ve znûní pozdûj‰ích 
pfiedpisÛ. Nástup do pracovního pomûru
k 1. 11. 2004. 

PoÏadavky:
• splnûní pfiedpokladÛ podle §4 zákona

ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 
samosprávn˘ch celkÛ, v platném znûní

• ukonãené úplné stfiedo‰kolské vzdûlaní – 
ekonomické zamûfiení

• praxe  v oblasti ekonomick˘ch a adminis
trativních ãinností 

• dobré komunikativní a organizaãní 
schopnosti

• schopnost samostatného rozhodování
• velmi dobrá znalost práce na PC 

(uÏivatelské programy Word, Excel)

Uchazeã podá písemnou pfiihlá‰ku, která
musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe
• datum a místo narození uchazeãe
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe
• místo trvalého pobytu uchazeãe
• ãíslo obãanského prÛkazu (ãíslo dokladu

Zveme vás na Dny
otevfien˘ch dvefií do
rumburské Lorety

Letos uplynulo jiÏ 300 let od poloÏení zá-
kladního kamene rumburské Lorety, barokní
perly ·luknovska. V˘roãí si Rumbur‰tí pfiipo-
menou ve dnech 11.–12. záfií 2004. Histo-
rické ambity mezi 8.00-17.00 hod oÏiví pfie-
hlídka ruãních fiemesel. Sebe a své blízké
budete moci potû‰it nejen v˘robky z kera-
miky, dfieva ãi kÛÏe, ale také pfiírodní kos-
metikou, nebo exotick˘mi ãaji. Chybût ne-
bude ani zajímav˘ kulturní program:

V sobotu 11. 9. 2004 - koncert v kostele sv.
Vavfiince  (17.00 hod), úãinkují: Jana Fiedle-
rová - soprán  (âR), Vanda Bfiezinová - so-
prán  (âR), Armen Karapetjan - bas (Armé-
nie) a ·árka Krejãí – klávesy (âR)

V nedûli 12. 9. 2004  - divadelní pfiedsta-
vení  KOCOUR  V BOTÁCH (14.00 hod),
v areálu Lorety. Pfiedstavení na motivy
známé pohádky s ãinoherci a velk˘mi lout-
kami uvádí pro pobavení dûtí i dospûl˘ch
spoleãnost ELF.

Akce byla podpofiena âesko-nûmeck˘m
fondem budoucnosti. (vik)

• povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
pfiíslu‰níka)

• datum a podpis uchazeãe

Uchazeã pfiipojí tyto doklady:
• Ïivotopis, ve kterém uvede údaje 

o dosavadních zamûstnáních a odbor-
n˘ch znalostech a dovednostech 

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í
tfii mûsíce (cizí státní pfiíslu‰ník doloÏí 
obdobn˘ doklad vydan˘ domovsk˘m 
státem)

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím 
dosaÏeném vzdûlání

Uchazeã podá písemnou pfiihlá‰ku v uza-
vfiené obálce s oznaãením: „V˘bûrové fií-
zení - úfiedník finanãního odboru MûÚ – ne-
otvírat“ do 30. 9. 2004 osobnû do
podatelny MûÚ Krásná Lípa nebo doporu-
ãenû po‰tou na adresu: Mûsto Krásná Lípa ,
k rukám tajemníka MûÚ, Masarykova 6, 
407 46 KRÁSNÁ LÍPA .

Jan Koláfi
tajemník MûÚ

Inzerce
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Turnaj v pláÏovém volejbalu 
„O Pohár GPJ“

Novû vybudovan˘ sportovní areál zaÏívá
svou první sezónu. Pro v‰echny pfiíznivce plá-
Ïového volejbalu pfiichystal pfiíjemné pfiekva-
pení v podobû uspofiádaného turnaje smí‰e-
n˘ch druÏstev (hráãka a hráã) Tomá‰ Jakl.
Turnaj nesl název „O Pohár GPJ“ a odehrál se
v sobotu 21. 8. 204 pod sice podmraãen˘m,
ale pfiece jen neskrápûjícím nebem. Se‰lo se
tu deset druÏstev odhodlan˘ch utkat se nejen
o kosmetiku Avon, kterou sponzorovala A. Îu-
chová z Rybni‰tû, ale hlavnû o krásn˘ putovní
pohár, památeãní plakety, nezbytné ‰am-
paÀské a dal‰í ceny pfiipravené firmou GPJ.

Po rozlosování soupefiili t˘my ve dvou skupi-
nách po pûti, následnû se bojovalo o umís-
tûní. Potû‰ila nás také úãast druÏstva z Ryb-
ni‰tû, jehoÏ poãetná skupina fanou‰kÛ
okofienila sv˘m siln˘m zaujetím pro hru a po-
vzbuzováním atmosféru turnaje a pfiispûla
k pohodovému a veselému prÛbûhu klání.
Nutno dodat, Ïe jejich t˘m skuteãnû bojoval
s nasazením, úsmûvem na rtech a v duchu

hesla: „Není dÛleÏité vyhrát, ale zúãastnit se!“
Nálada byla skvûlá, ale s postupujícím ãasem
pfiituhovalo a bylo k vidûní mnoho parádních
volejbalov˘ch okamÏikÛ v bojích o pfiední
místa.

Vyvrcholením dne bylo podveãerní finále
mezi zku‰en˘mi dvojicemi: Podhorská - Pod-
horsk˘ a Smolová - Jakl, které mûlo punc kva-
litní hry s pûkn˘mi herními prvky a dlouh˘mi
obûtav˘mi v˘mûnami. Putovní pohár a pla-
kety za první místo si nakonec odnesla dvo-
jice Podhorská a Podhorsk˘. Dal‰í pofiadí na
pfiedních místech: 2. Smolová a Jakl, 3. Le-
‰ová a Krãek, 4. Chloubová a BydÏovsk˘

Jak jiÏ bylo fieãeno, není vÏdy nejdÛleÏitûj‰í
zvítûzit, ale projev sportovního ducha, smysl
pro fair play a radost ze hry je tím, co dûlá
sport krásn˘m. Leto‰ním prvním roãníkem tur-
naje „O Pohár GPJ“ se, jak doufáme, otev-
fiela dal‰í pûkná sportovní tradice, za coÏ po-
fiadateli dûkujeme a tû‰íme se na ten pfií‰tí
roãník.

D. Lehoczká, TJ odbíjená

Normální je 
„odpady tfiídit“

- dnes o sběrovém skle 
a drobných kovech, 

4. díl seriálu

Obsah odpadov˘ch pytlÛ se sbûrov˘m
– lahvov˘m sklem se dále ve firmû Pro
EKO Vdf tfiídí podle barev a drtí se na
sklenûné stfiepy. Sklo ze zelen˘ch sepa-
raãních kontejnerÛ, kde není zohlednûno
barevné roztfiídûní, konãí, z dÛvodu ne-
moÏnosti dotfiídûní barevnû smí‰en˘ch
stfiepÛ, v objemu skla barevného. Má-li
b˘t sklo recyklovatelné, musí b˘t zba-
veno jak˘chkoliv netaviteln˘ch a ostat-
ních pfiímûsí jako jsou keramika, kame-
nina, porcelán apod.! Dále do
sbûrového skla nesmí pfiijít TV obrazovky,
záfiivkové trubice, skla borosil ikátová,
olovnatá, kolorovaná, lepená, drátová,
opálová, zrcadla a skla jinak kontamino-
vaná nebo aktivovaná.

Vysoká kvalita vytfiídûní pak pfiedurãuje
recyklaci bez dal‰ího mezistupnû pfiímo
ve skláfisk˘ch vsázkách. Expedici skla, po
nadrcení 20 aÏ 25 tun stfiepÛ, provádíme
zhruba jeden aÏ dvakrát za ãtvrtletí, aÈ uÏ
vagónovou, nebo automobilovou pfie-
pravou pfiímo do skláren. Za uvedení téÏ
stojí skuteãnost, Ïe sklo je pfii dÛsledném
vytfiídûní nekoneãnû dlouho recyklova-
telné. 

Drobn˘ch kovÛ, které jsou pfiedmûtem
sbûru, je díky relativnû pfiízniv˘m v˘kup-
ním cenám Kovo‰rotu podstatnû ménû
neÏ odpadÛ ostatních. Obsah pytlÛ
s drobn˘mi kovy tfiídíme pouze na
Ïelezné a neÏelezné a ty pak pfiedáváme
zmínûnému  Kovo‰rotu.

Tímto ãtvrt˘m ãlánku jsme snad, aÏ na
drobnosti, vyãerpali plánovan˘ obsah té-
mat. V oti‰tûném seriálu bylo uvedeno,
jak v pojetí firmy Pro Eko Varnsdorf vy-
padá sbûr a následné vyuÏití tfiídûn˘ch
odpadÛ. Dûkujeme za Vá‰ podíl, jeÏ je
nedílnou souãástí ochrany Ïivotního pro-
stfiedí.

Závûrem pfiipomeneme, Ïe obyvatelé
Krásné Lípy mohou odpady tfiídit nûkolika
rÛzn˘mi zpÛsoby: Do sbûrov˘ch pytlÛ
(slouÏí pro sedm oddûlen˘ch komodit,
tedy pro sbûr. papír, nápoj. karton, textil,
plasty, sklo, polystyren a drobné kovy), do
barevn˘ch separaãních kontejnerÛ (slouÏí
pro tfiídûní tfiech komodit - sbûr. papír,
plasty a sklo), do rukávcÛ v panelov˘ch
domech (slouÏí pro ukládání PET
lahví) a dal‰í nezanedbatelnou moÏností
je odloÏení vytfiídûn˘ch odpadÛ ve sbûro-
vém dvofie, umístûném v areálu Technic-
k˘ch sluÏeb. 

Milan Hulán
Pro EKO VARNSDORF, s. r. o.

Mûsto Krásná Lípa
zastoupené tajemníkem Mûstského úfiadu

Krásná Lípa v souladu se zákonem ã.
312/2002 Sb. vyhla‰uje

VE¤EJNOU V¯ZVU na obsazení pracovní po-
zice – úfiedník odboru vnitfiní správy

Tato funkce bude zafiazena do 6. platové
tfiídy v souladu se znûním zákona ã. 143/1992
Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Nástup do
pracovního pomûru k 1. 11. 2004.

PoÏadavky:
• o splnûní pfiedpokladÛ podle §4 zákona
ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních sa-
mosprávn˘ch celkÛ, v platném znûní
• ukonãené úplné stfiedo‰kolské vzdûlání – 

v‰eobecné nebo ekonomické zamûfiení
• praxe  v oblasti administrativních ãinností 
• dobré komunikativní a organizaãní 

schopnosti
• schopnost samostatného rozhodování
• velmi dobrá znalost práce na PC 

(uÏivatelské programy Word, Excel)

Uchazeã podá písemnou pfiihlá‰ku, která
musí obsahovat tyto náleÏitosti:

• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe
• datum a místo narození uchazeãe
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe
• místo trvalého pobytu uchazeãe
• ãíslo obãanského prÛkazu (ãíslo dokladu
• povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

pfiíslu‰níka)
• datum a podpis uchazeãe

Uchazeã pfiipojí tyto doklady:
• Ïivotopis, ve kterém uvede údaje 

o dosavadních zamûstnáních a odbor-
n˘ch znalostech a dovednostech 

• v˘pis z evidence  Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 
tfii mûsíce (cizí státní pfiíslu‰ník doloÏí ob-
dobn˘ doklad vydan˘ domovsk˘m 
státem)

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím 
dosaÏeném vzdûlání

Uchazeã podá písemnou pfiihlá‰ku v uza-
vfiené obálce s oznaãením: „V˘bûrové fií-
zení - úfiedník odboru vnitfiní správy – neotví-
rat“ do 30. 9. 2004 osobnû do podatelny
MûÚ Krásná Lípa, nebo doporuãenû po‰tou
na adresu:  Mûsto Krásná Lípa, k rukám ta-
jemníka MûÚ, Masarykova 6, 407 46
KRÁSNÁ LÍPA .

Jan Koláfi – tajemník MûÚ


