
Pouh˘ch devût hlasÛ chybûlo k tomu, aby
na Vlãí Hofie a Zahradách zaloÏili vlastní osadní
v˘bor. Z moÏn˘ch sto tfiiceti osmi voliãÛ se jich
do volební místnosti dostavilo ‰edesát, ani to
v‰ak do potfiebn˘ch padesáti procent nesta-
ãilo. „Volby do osadního v˘boru by byly platné
jen tehdy, pokud by se jich zúãastnilo více jak
padesát procent voliãÛ,“ vysvûtlila místosta-
rostka Krásné Lípy Hana Volfová. JenÏe právû
tuto podmínku se snaÏí napadnou jeden z kan-
didátÛ, Tomá‰ Panenka. „Îádn˘ zákon nic ne-
fiíká o padesátiprocentní volební úãasti, podle
mû si mûsto plete pojmy a zamûÀuje volební
zákon se zákonem o referendu,“ zlobí se. To
v‰ak Hana Volfová popírá. „Îádn˘ zákon ne-
fie‰í volby do osadního v˘boru. V zákonû o ob-
cích se mluví o tom, Ïe osadní v˘bor mÛÏe zfií-
dit zastupitelstvo obce a pak také jmenuje
jeho ãleny. V˘sledky voleb mûly b˘t podkla-
dem pro tato dvû rozhodnutí. To, jak˘ je sku-
teãn˘ zájem o zfiízení osadního v˘boru, si zastu-
pitelé stanovili právû 50% hranici úãasti voliãÛ,“
oponuje. Dodala, Ïe kdyÏ zastupitelstvo rozho-
dovalo o podmínkách volby osadního v˘boru
ve Vlãí Hofie nikdo z kandidátÛ ani iniciátorÛ
proti nim nic nenamítal.

Ti, ktefií stáli u zrodu my‰lenky zaloÏit v obci
osadní v˘bor, jsou nyní znaãnû rozladûni.

„V hospodû u piva kritizuje kaÏd˘. Nyní nám
vût‰ina zdej‰ích ukázala, Ïe vlastnû o Ïádn˘
osadní v˘bor nestojí a se souãasn˘m stavem
v obci jsou vlastnû spokojeni,“ fiekl Tomá‰ Pa-
nenka. NaráÏí pfiedev‰ím na nízkou úãast lidí
z nedalek˘ch Zahrad, ktefií si cestu do kilo-
metr vzdálené Vlãí Hory prostû nena‰li. To-
má‰ Panenka je sice pfiístupen lidí zklamán,
pfiesto uvaÏuje alespoÀ o zaloÏení obãan-
ského sdruÏení, které by s mûstem mohlo
jednat. S tím souhlasí i Hana Volfová. „Zalo-
Ïení obãanského sdruÏení také doporuãuji,
pak lze dokonce Ïádat o dotace na jednot-

livé akce, a to nejen od mûsta,“ vysvûtlila.
„A to, Ïe kaÏd˘ obãan je na zasedání zastu-
pitelstva vysly‰en nebo Ïe se pfiípadní zá-
jemci mohou zapojit do práce komisí mûsta,
platí stále“

Paradoxnû by v‰ak na Vlãí Hofie mohli b˘t
na svou volební morálku hrdí. Jen devût lidí
chybûlo, aby zde byla volební úãast pade-
sátiprocentní. To se v‰ak o volbách do kraj-
ského zastupitelstva v tomto volebním okrsku
fiíci nedalo. Ze sto ‰edesáti sedmi moÏn˘ch
voliãÛ jich k volebním urnám pfii‰lo pouh˘ch
jedna‰edesát.

Je‰tû na zaãátku roku jsme nemûli
na v˘stavbu nového domu s peãova-
telskou sluÏbou ( DPS II - 28 BJ) ani sta-
vební povolení. A v ãervnu, kdyÏ uÏ
jsme mûli potvrzenou i dotaci a za-
ãalo se s v˘stavbou, chtûli jsme do
konce roku mít ná‰ nov˘ dÛm pod
stfiechou. A jak je vidût, podafiilo se
(viz foto).

Na zaãátku listopadu je hrubá stavba
hotova, vãetnû bednûní a lepenky na
stfie‰e a vãetnû základních pfiípojek
(vody, odpadní vody, topení). 

A do konce roku zaãne stavební firma
navíc osazovat okna. Vytvofiil by se tak
pfiedpoklad pro technologicky dobr˘
a klidn˘ prÛbûh dal‰í v˘stavby. 

Zbynûk Linhart
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Nov˘ „peãovák“ 
pod stfiechou

Obec: Krásná Lípa Voliãi Vydané Vol. úãast Odevzd. Platné % plat. 
Okrsek v sezn. obálky v % obálky hlasy hlasÛ

1 1008 215 21,33 215 215 100,00
2 709 113 15,94 113 113 100,00 
3 559 114 20,39 114 112 98,25 
4 316 75 23,73 75 75 100,00 
5 167 63 37,72 63 61 96,83 

Celkem 2759 580 21,02 580 576 99,31

Volební strany nad 5 % dopadly v Krásné Lípû takto:

âeská strana sociálnû demokratická 19 % 109 hlasÛ
Komunistická strana âech a Moravy 24 % 139 hlasÛ
Obãanská demokratická strana 35 % 201 hlasÛ

Ani vlastní zájmy je nepfiivedly k volbám

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
3. 12. 2004

Na pondûlní tlaãenici (1. 11.) sv˘ch ÏákÛ jen
tak nezapomenou uãitelé Základní ‰koly
v Krásné Lípû. BûÏnû se jejich Ïáci do ‰koly
pfiíli‰ nehrnou, tentokrát se jich v‰ak pfied ‰kol-
ním vchodem tlaãily více jak dvû stovky, a to
bylo ‰est hodin veãer. JenÏe tentokrát si do
‰koly ne‰li pro znalosti, ale za zábavou.

V pondûlním podveãeru zde totiÏ krásno-
lip‰tí ‰koláci slavili Halloween, a protoÏe jde

pfiedev‰ím o dûtskou zábavu, dostali od ve-
dení ‰koly volnou ruku a slavnost si pfiipravili
sami. „Vlastnû ne‰lo o klasick˘ Halloween, ale
o stezku odvahy a pro ostatní spoluÏáky ji pfii-
pravili Ïáci devát˘ch tfiíd,“ vysvûtlila zástup-
kynû fieditelky Eva Salovová. Dodala, Ïe oãe-
kávali úãast asi tfiiceti dûtí, nakonec ov‰em
i ty nejoptimistûj‰í pfiedstavy znaãnû pokulhá-
valy za realitou. Projít se ztemnûl˘mi ‰kolními

chodbami, které spofie osvûtlovaly pouze
svíãky a zpoza kaÏdého rohu vyskakovalo ne-
jedno stra‰idlo, pfii‰lo pfiesnû dvû stû ‰edesát
‰kolákÛ, pfiitom zapsan˘ch jich zde je ãtyfii sta
padesát. Ne v‰ichni v‰ak byli tak odváÏní,
nûktefií potemnûlou ‰kolu opou‰tûli se slzami
v oãích a zcela urãitû ji po stra‰idelném zá-
Ïitku radûji budou nav‰tûvovat pouze kvÛli
získávání poznatkÛ za denního svûtla.

Krásnolip‰tí ‰koláci slavili Halloween
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Co s koãkami bez domova?

Dne 25.10.2004 byli pozváni do Senátu
Parlamentu âeské republiky Petr Semelka,
fieditel festivalu a vedoucí muziky spolu
s Naìou Smelkovou tajemnicí festivalu
a umûleckou vedoucí souboru LuÏiãan za
uspofiádání II. Mezinárodního folklorního
festivalu Tol‰tejnského panství. Ten se ko-
nal ve dnech 11. – 13. ãervna 2004 pod
zá‰titou hejtmana Ústeckého kraje.
V rámci festivalu se v Krásné Lípû a okolí
pfiedstavilo na 300 úãinkujících. 

Setkání fieditelÛ ãlensk˘ch festivalÛ Folk-
lorního sdruÏení âeské republiky vedl v se-
nátní snûmovnû pfiedseda Fos âR. l Zú-
ãastnili se ho v˘znamní hosté v ãele
s velvyslancem Slovenské republiky, po-
slanci a senátofii obou komor Parlamentu
âeské republiky. Ti v‰ichni vyjádfiili uznání
a podûkování organizátorÛm za tuto,
v Ústeckém kraji ojedinûlou akci. Toto je
ocenûní, na které mohou b˘t v‰ichni or-
ganizátofii na‰eho festivalu právem hrdi.
·koda jen, Ïe nikdo z pfiedstavitelÛ mûsta
a pracovníkÛ v kultufie na tento festival
Ïádn˘ názor nevyslovil. 

Petr Semelka

Díky, pane fiediteli!
Nevím, jakou pfiedstavu má pan Petr Se-

melka, fieditel folklórního festivalu, o tom,
jak˘m zpÛsobem má b˘t je‰tû vyjádfieno
ze strany mûsta a jeho vedení to, Ïe
v plné mífie podporuje spoleãenské akce

ve mûstû a tím spí‰e akce, které sv˘m v˘-
znamem pfiesahují hranici mûsta, kraje
nebo i âeské republiky. Poslední vûtu
v jeho ãlánku vnímám jako nevdûk vÛãi
v‰em, ktefií se na pfiípravû festivalu podí-
leli. V‰em, ktefií pfiímo na akci nejsou vidût,
ale jejichÏ práce je schována za rozmístû-
n˘mi Ïidlemi pro náv‰tûvníky, za postave-
n˘m pódiem, za technick˘m zázemím, za
následn˘m úklidem a fiadou dal‰ích ãin-
ností. Nelze opomenout ani to, Ïe se
mûsto k této akci „vyjádfiilo“ také fi-
nanãnû, Ïe akci i soubory spolu s dal‰ími
v˘znamn˘mi událostmi prezentuje ve
v‰ech tiskovinách, Ïe se pfiípravû festivalu
vûnovalo mnoho dal‰ích zamûstnancÛ
mûsta, Ïe mûsto jako ãlen Svazku obcí
Tol‰tejn získalo na tuto akci dotaci a Ïe
k této dotaci uhradilo finanãní spolupodíl.
Pfiedstavitelé mûsta jednotlivé bloky festi-
valu zahajovali. Opravdu nikdy nezapo-
mnûli vefiejnû poukázat na ty, jejichÏ zá-
sluhou se akce mohla konat a souãasnû
jim vefiejnû vyjádfiit dík. 

Pevnû vûfiím, Ïe aÏ pomine opojení
pana Semelky z náv‰tûvy Senátu, uvû-
domí si, Ïe LuÏiãan za své úspûchy vdûãí
nejen tvrdé práci sv˘ch ãlenÛ, které si
velmi váÏíme, ale také pomoci mnoha
dal‰ích lidí. Lidí, bez jejichÏ podpory by
nebylo moÏné uskuteãnit prakticky Ïád-
nou vût‰í kulturní akci v na‰em mûstû.

Hana Volfová

Organizátofii folklórního festivalu
byli v Senátu

K 1. lednu 2005 odbor MûÚ – Technické
sluÏby ukonãí poskytování sluÏeb obãa-
nÛm. Poskytování sluÏeb podnikatelsk˘m
subjektÛm jiÏ neprobíhá od mûsíce záfií to-
hoto roku. DÛvodem tohoto opatfiení jsou
zmûny v oblasti daÀov˘ch a Ïivnosten-
sk˘ch zákonÛ. Vytváfií se tak zároveÀ pro-
stor pro poskytování tûchto sluÏeb soukro-
m˘mi podnikatelsk˘mi subjekty na území
mûsta. 

MûÚ

Oznámení

Na území Euroregionu Nisa pÛsobí od roku
2000 volné sdruÏení fotografÛ nazvané
KONTAKT. V souãasné dobû má cca 
120 ãlenÛ z âeska, Polska a Nûmecka.

SdruÏení pro své ãleny a pfiíznivce fotogra-
fie pofiádá pravidelné besedy se znám˘mi
ãesk˘mi i zahraniãními autory. Vyhlásilo bie-
nále âERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE. Aktivnû se
podílí na pofiádání ekologické fotosoutûÏe
ZEMSK¯ RÁJ, pofiádané turnovsk˘m fotoklu-
bem Safír, pro autory z celé Evropy. KaÏdo-
roãnû pofiádá ãlenskou v˘stavu a aktivnû
spolupracuje s polsk˘mi kolegy pfii v˘mû-
nách autorsk˘ch a klubov˘ch kolekcích. Fo-
tografové z Kontaktu pofiádají i fotodílny,
z tûchto setkání vznikají velmi zajímavé ko-
lekce fotografií, které pak putují po v˘sta-
vách i mimo Euroregionu Nisa. JiÏ druh˘ rok
vyjíÏdûjí po Evropû, kde nav‰tûvují národní

parky a s poÏehnáním jejich fieditelÛ se do-
stávají i do míst, kam se bûÏn˘ náv‰tûvník
nedostane. I z takovéhoto cestování vzni-
kají fotografické kolekce, které mohou
zhlédnout náv‰tûvníci v˘stavních síní. V loni
to byla v˘stava fotek ze slovinského NP a le-
tos se pfiipravuje kolekce z Durmitoru. Je
toho je‰tû více co v Kontaktu dûlají pro zá-
jemce o fotografování. Mimo jiné nezane-
dbávají ani oblast vzdûlávání. 
Do konce leto‰ního roku je‰tû pofiádají: 
- 22. listopadu v liberecké Fotokavárnû od

17 hodin v˘stavu in memoriam Janû Vil-
dové – prezidentce Fomaklubu Liberec

- 26. listopadu v libereckém Experimentál-
ním studiu od 18 hodin besedu se zná-
m˘m fotografem Janem Pohribn˘m

Bfietislav Jansa, pfiedseda sdruÏení

Kontaktní adresa na sídlo sdruÏení je:
KONTAKT, 
sdruÏení fotografÛ Euroregionu Nisa, 
Dvorská 397/24, 460 05 Liberec, 
tel.: 485 164 029

Adresa na pfiedsedu sdruÏení je: 
Bfietislav Jansa, 
Alej legií 695, 511 01 Turnov, 
tel.: 481 325 781, 732 202 132, 
e-mail: foto.jansa@tiscali.cz

·ance pro 
krásnolipské 

fotografy

âasto vídám v areálu nemocnice
i okolo sídli‰È toulavé koãky. Vypadají vy-
huble, krmit se pr˘ ale nemají. Není to t˘-
rání zvífiat?

Není. Volnû Ïijící zvífiata, tedy ptáci, ale
i koãky se musejí ve volné pfiírodû umût
postarat sama o sebe. Za volnou pfiírodu
lze povaÏovat do jisté míry i parky
a sady. KdyÏ lidé krmí v zimû ptáky, je to
jen dobfie. S koãkami je to jinak, protoÏe
k jejich pfiemnoÏení pfiispívají nezodpo-
vûdní lidé. Proto je na místû podporovat
hlavnû snahy o jejich kastraci. Pak je lze
ãásteãnû ochoãit a pfiipoutat k místu,
kde Ïijí. Jejich nekrmení ale nelze pova-
Ïovat za t˘rání zvífiat.

Ing. Josef Duben,
Státní veterinární správa âR

Dal‰í svoz separovaného odpadu 
probûhne v pondûlí 29. 11. 2004 ve 
Vlãí Hofie a v Zahradách a ve ãtvrtek 
2. 12. 2004 v Krásné Lípû.

Mladý pár hledá podnájem 
v Krásné Lípě nebo okolí 

(nejlépe v RD) i dlouhodobě. 
Spěchá! Tel.: 731 473 444.

Upozornûní
Dal‰ích dvanáct nov˘ch dûtí v sobotním

odpoledni pfiivítali v obfiadní síni Krásné Lípy.
Pro ‰est chlapcÛ a ‰est dûvãátek, jejich ro-
diãe, prarodiãe a dal‰í pfiíbuzné pfiipravily
krátk˘ kulturní program dûti z matefiské ‰koly
ve Smetanovû ulici. Pak následovalo slav-
nostní zapsání do pamûtní knihy mûsta
a pfiedání drobn˘ch dárkÛ, vãetnû kytiãek
pro maminky.

V leto‰ním roce jde jiÏ o tfietí vítání obãánkÛ
Krásné Lípy. Pfii tom prvním pfiivítali patnáct no-
v˘ch obãánkÛ, pfii druhém osmnáct dûtí. Zda
v‰ak sobotní vítání obãánkÛ bylo v leto‰ním
roce i posledním, je‰tû není zcela jasné. Podle
matrikáfiky BoÏeny Koubské záleÏí na tom, kolik
dûtí mûstu je‰tû pfiibude. Vítání obãánkÛ
v Krásné Lípû minimálnû ãtyfiikrát do roka po-
fiádá komise pro obãanské záleÏitosti.

Mûsto vítalo nové obãánky



Autofii anonymního dotazníku chtûli kon-
krétními dotazy zamûfien˘mi na uÏívání ciga-
ret, alkoholu, drog a ostatních návykov˘ch
látek zjistit situaci mezi dospívajícími náv‰tûv-
níky T-klubu. Nakonec bylo vyplnûno pade-
sát dotazníkÛ z nichÏ vyplynulo, Ïe:

- 80 % respondentÛ koufií cigarety
- z kufiákÛ cigaret koufií 20 % pfies deset ci-
garet dennû
- 90 % respondentÛ pije nûkdy alkohol
- z tûchto konzumentÛ alkoholu pije 

- 90 % pivo
- 90 % víno
- 25 % tvrd˘ alkohol
- 20 % likéry

- 50% respondentÛ obãas koufií marihuanu
- 15 % koufií marihuanu kaÏd˘ den
- 20 % více neÏ 1x t˘dnû

- 65 % ménû neÏ 1x t˘dnû 
- 10 % respondentÛ obãas koufií ha‰i‰
- 25 % koufií ha‰i‰ více neÏ 1x t˘dnû
- 75 % ménû neÏ 1x t˘dnû 

- 20% respondentÛ zkusilo tvrdé drogy (10)
– z nich 20 % bere drogy nadále (2)
- jedná se o extázi a LSD

T-klub je právû místem, kter˘ pod vede-
ním Jana Fialy proti drogám v jakékoli po-
dobû bojuje, v T-klubu a jeho okolí platí
i pfiísn˘ zákaz koufiení, dûti a mládeÏ zde
najdou bezpeãné místo pro smysluplné trá-
vení volného ãasu. T-klub nechce po
tûchto zji‰tûních zÛstat lhostejn˘ a dále na-
vázal spolupráci s varnsdorfsk˘m obãan-
sk˘m sdruÏením Na KfiiÏovatce a jeho níz-
koprahov˘m centrem, které se na pomoc
drogovû závisl˘m specializuje.

V podatelnû mûstského úfiadu lze zakou-
pit letecké snímky mûsta Krásné Lípy z leto‰-
ního léta. Jeden snímek zachycuje celé k.ú.
Krásná Lípa, na druhém je centrum – ná-
mûstí, sídli‰tû a blízké okolí. Cena jednoho
snímku ãiní 82,50 Kã. Letecké snímky bude
moÏné zakoupit také v Informaãním stfie-
disku na námûstí.
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Zkrátka
• Mûsto nabízí k pronájmu nebytové pro-
story v domû sluÏeb, v b˘valé zeleninû
v PraÏské ulici a v b˘valém obãerstvení na
námûstí

• Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské
·v˘carsko získala jiÏ tfietí zlato v leto‰ním
roce. Podafiilo se jí to v soutûÏi Prezentace
neziskov˘ch organizací „B˘t vidût“ vyhlá-
‰ené Agenturou neziskového sektoru, kde
jejich webové stránky získaly první místo
v kategorii „Nejlep‰í webové stránky“. Do
soutûÏe „B˘t vidût“ se pfiihlásilo padesát ne-
ziskov˘ch organizací a obecnû prospû‰ná
spoleãnost âeské ·v˘carsko dokázala kon-
kurovat tak renomovan˘m celostátním or-
ganizacím, jak˘mi jsou napfiíklad Junák,
Greenpeace, Dûti Zemû ãi Liga proti rako-
vinû. Pfiedchozí dvû ocenûní v kvûtnu
a v ãervnu obdrÏela fotografická publikace
autorÛ Václava Sojky a ZdeÀka Patzelta
Národní park âeské ·v˘carsko.

Letecké snímky
mûsta

V˘sledky anonymní ankety 
konané v T-klubu v fiíjnu 2004

V leto‰ním roce museli policisté OOP
Krásná Lípa fie‰it jiÏ ãtyfii nebezpeãné udá-
losti bezprostfiednû se dot˘kající provozu Ïe-
lezniãní dopravy.

Hned první pfiípad se odehrál na jafie kon-
cem bfiezna. Nûkolika dûtem nestaãilo dût-
ské hfii‰tû, louka a podobnû, své hrátky si
pfiesunuly aÏ k tûsné blízkosti Ïelezniãní tratû.
Zapoãaté odpoledne si rozhodly zpestfiit há-
zením kamenÛ po kolemjedoucím vlaku.
Na‰tûstí Ïádn˘ z nich nezpÛsobil ‰kodu.

Druh˘ pfiípad se odehrál v podveãerních
hodinách 2. záfií mezi Krásnou Lípou a Ryb-
ni‰tûm. Neznám˘ vandal po‰kodil svûtelnou
návûst zde stojícího semaforu. Pfiitom vÛbec
nedbal na to, Ïe rozbitím svûtla mÛÏe dojít
k ohroÏení provozu Ïelezniãní dopravy.

NejzávaÏnûj‰í je v‰ak pfiípad dvou dûtí.
Zatímco vût‰ina lidí si uÏívala veãer volného
dne státního svátku vzniku ãeskosloven-
ského státu, dvû dûti se rozhodly vyzkou‰et
svou vÛli pfiímo na kolejích. A tak mezi Ïe-
lezniãními stanicemi v Krásné Lípû naházely
mezi koleje seno, na to si lehly a vyãkaly
pfiíjezdu vlaku. V nepfiehledné zatáãce
strojvedoucí nestaãil vlak pfied dûtmi zabrz-

dit, a tak je pfiejel. Po zastavení soupravy
zjistil, Ïe obû utekly. Na‰tûstí se jednalo
o vlak osobní, v pfiípadû prÛjezdu náklad-
ního vlaku v‰e mohlo dopadnout úplnû ji-
nak. Podvozek jakéhokoli vlaku je totiÏ tvo-
fien fiadou v˘ãnûlkÛ, které mohly dûti
v nejhor‰ím pfiípadû usmrtit.

Posledním pfiípadem je popelnice pone-
chaná v koleji‰ti mezi Ïelezniãními stani-
cemi v Krásné Lípû. Tu zde v ranních hodi-
nách dne 30. fiíjna objevil strojvedoucí
vlaku. Byl nucen˘ vlak zastavit a popelnici
z tratû odstranit.

Z pohledu bûÏného obãana by se mohlo
jednat o zanedbatelné události se ‰Èast-
n˘m koncem. V krajním pfiípadû v‰ak mÛÏe
dojít ke zranûní osob nebo vykolejení vlaku.
Je nutné je‰tû dodat, Ïe policie v souãasné
dobû provádí namátkové kontroly koleji‰tû
a v pfiípadû vstupu jakékoli nepovolané
osoby mimo místa urãená k pfiecházejí (Ïe-
lezniãní pfiejezdy, nástupi‰tû) této hrozí po-
kuta ve v˘‰i 1000 Kã, v pfiípadû správního fií-
zení aÏ 5000 Kã.

mjr. Franti‰ek ·vejda, 
vedoucí oddûlení

Dûti si na‰ly novou zábavu

Od listopadu je náv‰tûvníkÛm a ãlenÛm
,,téãka“ k dispozici nûkolik novinek. Zásluhou
OS Dromedár jsme získali herní konzoli Playsta-
tion 2, k ní jsme zakoupili novou televizi, takÏe
v T-klubu opût funguje místnost zvaná ,,plejstej-
‰árna“.

Pro ctitelky a ctitele fitness novû nabízíme
moÏnost cviãení na posilovací lavici nebo jízdy
na rotopedu. Nová je také mikrovlnná trouba,
slouÏící k ohfievu jídel.

V˘ãet sluÏeb, které T-klub pfied dlouhou zi-
mou nabízí je následující: stolní fotbal, stolní te-
nis, kuleãník, lezecká stûna, posilovací lavice,
rotoped, dva televizory, playstation 2, osobní
poãítaã, rádio s CD, rÛzné stolní hry nebo moÏ-
nost vystavení ãehokoliv v na‰í minigalerii. 

Za roz‰ífiení nabídky klubu dûkuji v‰em na‰ím
sponzorÛm a partnerÛm.

Jan Fiala, T-klub

T-klub informuje

Ve stfiedu 17. listopadu od 10 hodin probûhlo
v kinû filmové pfiedstavení pro zamûstnance
mûsta, ãleny komisí mûsta a pracovníky ve-
fiejnû prospû‰n˘ch organizací Správy Národ-
ního parku âeské ·v˘carsko, o. p. s. âeské
·v˘carsko, dále pro vedoucí krouÏkÛ a zá-
jmov˘ch organizací a zamûstnance základní
‰koly. Jako drobnou odmûnu za celoroãní
práci jim mûsto umoÏnilo zhlédnout sou-
ãasn˘ filmov˘ hit Terminál.
Odpoledne pak zástupci mûsta odjeli do
praÏského Obecního domu na koncert FOK,
kde byly zároveÀ prezentovány velkoplo‰né
fotografie z Národního parku âeské ·v˘car-
sko a z Krásné Lípy.

Vyhlá‰ení vítûzÛ
5. roãník slavnostního vyhla‰ování vítûzÛ v˘-
tvarné a fotografické soutûÏe a soutûÏí Na
poãítaãi o poãítaã a Stromokazova kletba..
Koná se 27. listopadu od 14 hodin v kultur-
ním domû. Program: vyhlá‰ení vítûzÛ, pro-
jekce vítûzn˘ch prací z pfiedchozích roãníkÛ,
vystoupení dûtsk˘ch taneãních souborÛ,
projekce vítûzné poãítaãové prezentace,
vernisáÏ v˘stavy ocenûn˘ch prací.
Mikulá‰ské besídky 
- 4. 12. Svaz NûmcÛ, od 14.30 hodin v KD
- 8. 12. Matefiské centrum Beru‰ka, ve ·D
- 11. 12. mûsto, od 14 hodin v KD
Promítání v kinû 
10. 12. vánoãní posezení pro dÛchodce
v domû kultury od 17 hodin.

PozvánkyOslavy 
17. listopadu



Dne 28.10. se v krásnolipské tûlocviãnû
uskuteãnil turnaj star‰ích ÏákÛ ve volejbale.
Turnaj pofiádal oddíl odbíjené v Krásné
Lípû, pfii kterém tfietím rokem funguje i od-
díl star‰ích ÏákÛ. Zúãastnilo se ho celkem
‰est druÏstev, tfii ze ·luknova a po jednom
druÏstvu z Rumburka, Velkého ·enova
a Krásné Lípy. Za domácí nejdfiíve nastou-
pili ti nejstar‰í Ïáci, ktefií v souãasné dobû
studují na ‰kolách a jiÏ v minulosti se zú-
ãastÀovali rÛzn˘ch Ïákovsk˘ch turnajÛ
v okolí ·luknovského v˘bûÏku, kde se umis-
Èovali na prvních místech. Tentokrát se jim
moc nedafiilo a zfiejmû se projevilo to, Ïe
po ukonãení základní ‰koly jiÏ nemohou

trénovat s tûmi mlad‰ími. Poté si hru na tur-
naji poprvé vyzkou‰eli i ti mlad‰í z domá-
cích, ktefií s volejbalem teprve zaãínají
a získávají první zku‰enosti. 

Po dlouh˘ch vzájemn˘ch bojích nakonec
zvítûzilo druÏstvo „Zelen˘ch“ ze ·luknova.
Na v‰echny druÏstva na závûr ãekala
sladká odmûna – krásn˘ chutn˘ dort. 

Koneãné pofiadí: 1. ·luknov „Zelení“
2. Rumburk
3. ·luknov „Modfií“
4. Velk˘ ·enov
5. Krásná Lípa
6. ·luknov „Prdi“

Aby takfika za humny svého domu Ludvík
Tepl˘ z Krásné Lípy na‰el dvoukilogramo-
vého hfiiba, staãilo mu dojít do lesa na ne-
daleké Studánce a jen ze zvûdavosti se po-
dívat, co Ïe to z té vysoké trávy vykukuje.
Obfií tfiiceticentimetrová houba se py‰nila
nejen sv˘mi dvûma kilogramy, ale i tfiiceti-
centimetrov˘m prÛmûrem klobouku. Závi-
dûníhodného úlovku se nemohla nabaÏit
ani dûdova vnuãka Katka Koubková, která
mu pfii hledání hub zdárnû sekundovala.

O ãtyfiãlennou jeÏãí rodinku
se v souãasné dobû starají
mladí ekologové na terénní
základnû Buk v Krásném Buku
nedaleko Krásné Lípy. Tfii mlá-
ìata váÏící pouh˘ch sto pa-
desát gramÛ a jejich matku
jim pfiinesli lidé z mûsta. „Tak-
hle malá mláìata by nepfie-
Ïila zimu, takÏe j im poskyt-
neme útoãi‰tû a na jafie je
vypustíme do volné pfiírody,“
fiekl mlad˘ ochránce pfiírody
Jakub Juda. Ten pro nû spo-
leãnû se správcem budovy
Josefem Zajícem stloukl
bednu, vystlal j i  senem, dal
do kÛlny a nyní je vykrmují,
aby co nejrychleji dosáhli
alespoÀ k ideálu se blíÏících
osmi set gramÛ.

„Pokud uÏ nûkdo malé jeÏky
najde a má tu moÏnost se
o nû starat, pak je nejlep‰í
umístit je do sklepa do nû-
jaké vût‰í krabice, do které
se dá zmaãkan˘ novinov˘
papír nebo seno a krmit se
mohou napfiíklad stravou ur-
ãenou koãkám, tedy masem,
ale nepohrdnou ani pi‰koty
a rozhodnû se nesmí zapo-
menout na vodu,“ radí lidem.
Dodal, Ïe pokud by takovou
moÏnost nemûli, kl idnû se
o pár jeÏkÛ je‰tû postarají
nebo poradí kam s nimi ãi jak
se o nû starat. „MoÏnost by
byla i v Liberci, kde je zá-
chranná stanice, která se na
jeÏky pfiímo specializuje,“ 
poradil.
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Volejbalov˘ turnaj ÏákÛ ¤ízky by 
nasytily celou

ulici

JeÏci potfiebují péãi podobnou jako koãky

Mûla jsem tu ãest setkat se s ãlovû-
kem, kter˘ bude v Krásné Lípû zastávat
funkci provizora lékárny. Chtûla jsem
prostfiednictvím Vik˘fie na‰im obãanÛm
pfiedstavit osobu pana PharmDr. Petra
Martina Matûjky, ale dnes j iÏ vím, Ïe
bych musela zaplnit celé ãíslo Vik˘fie
a ani tak bych vám nedokázala pfiiblíÏit,
s k˘m budete mít tu ãest i vy. Pro mû je
to ãlovûk naprosto v˘jimeãn˘ a nik˘m
a niãím nepopsateln˘. 

Pan PharmDr. Petr Martin Matûjka po-
chází ze Îelezné Rudy, studoval brati-
slavskou farmacii a s ukonãením studia
se zdaleka nespokojil. Studoval i praco-
val napfiíklad ve Francii, na Novém Zé-
landu, v Japonsku.V˘ãet jeho dosaÏe-
ného vzdûlání je skuteãnû obsáhl˘.
Hovofií ‰esti jazyky, zvlá‰tností je japon-
‰tina slovem i písmem, je py‰n˘m otcem

osmi dûtí a ‰Èastn˘m dûdeãkem. Je pfií-
slu‰níkem církve Quaker. V souãasnosti
provozuje lékárnu v Îatci a o moÏnosti
pracovat v Krásné Lípû se dozvûdûl ná-
hodou od lidí z na‰eho kraje. Poté, co
mûl moÏnost nav‰tívit prostory lékárny
a zdej‰í prostfiedí, rozhodl se, Ïe vyuÏije
nejen krásné pfiírody a ãistého ovzdu‰í
na‰eho kraje, ale Ïe i místním obyvate-
lÛm dá opût moÏnost pohodlného ná-
kupu lékÛ ve mûstû. Sice pfiestûhování
celé rodiny není v této chvíli realizova-
telné, ale budoucnost v‰e vyjasní. Mi-
mochodem jedna dcer pana magistra
je ãerstvû dostudovaná lékafika, a tak
bychom mohli mít o dal‰ího potfiebného
obãana Krásné Lípy více. 

Fi losofi í pana magistra je „dûlat v‰e
pro lidi“ a tou se chce fiídit i v lékárnû
u nás. A pokud to tak opravdu bude

fungovat, nemusí se nikdo obávat, Ïe
právû pfiedepsan˘ lék, kter˘ zrovna není
na skladû, nebude sehnán.

Provozovatelkou lékárny bude nejstar‰í
dcera pana Matûjky Mgr. Radka
AneÏka Matûjková.

A jak by se lékárna mohla jmenovat?
Co tfieba U Tanãícího velblouda?

Jen v‰e neprobíhá, jak se plánovalo,
neboÈ opu‰tûné prostory lékárny opût
nav‰tívil nevítan˘ zákazník, kter˘ se snaÏil
ukrást i to málo, co zde po exekutorech
zÛstalo. A co je nejhor‰í, zniãil a vytrhal
kabely zabezpeãovacího zafiízení, coÏ
znaãnû zkomplikovalo souãasnou situ-
aci. Ale neztrácejme nadûji, pan ma-
gistr nám slíbil, Ïe na urychleném otev-
fiení lékárny trvá, a to tedy do konce
listopadu. DrÏme nám v‰em palce.

rm

První seznámení s panem magistrem…

Krist˘nka Koláfiová obdivuje mláìata jeÏka, o která se nyní stará 
Josef Zajíc a mladí ochránci pfiírody na ekologické základnû Buk.



podílem z celkové ceny jednotliv˘ch náleÏitostí (v˘mûra, plot,
porosty, studna atp.) dle znaleckého posudku. Geometrick˘
plán bude vypracován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘-
stavby a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 46 – 13
RM doporuãuje ZM schválit pronájem a následn˘ prodej ãásti
p.p.ã. 49/1, k.ú. Zahrady dle pfiedloÏeného návrhu Marcele
Pokorné, bytem âeská Lípa, Na V˘sluní 2636 za tûchto podmí-
nek:
1. prodej uvedeného pozemku je podmínûn odkoupením ob-
jektu ãp. 5, Zahrady
2. budoucí kupní cena bude urãena na základû geometric-
kého plánu pfiíslu‰n˘m podílem 
z celkové ceny jednotliv˘ch náleÏitostí (v˘mûra, porosty, plot
atp.) dle znaleckého posudku
3. kupní cena bude uhrazena pfii podpisu smlouvy o budoucí
smlouvû kupní s termínem plnûní do 31. 12. 2011
4. kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené

Usnesení RM ã. 46 – 14
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã. 49/1 o v˘mûfie
1810 m2, k.ú. Zahrady a doporuãuje ZM schválit prodej pouze
ãásti p.p.ã. 49/1, k.ú. Zahrady dle pfiedloÏeného návrhu Re-
ginû Richterové, bytem Krásná Lípa, Zahrady 29 za úãelem zfií-
zení zahrady. Cena bude urãena na základû geometrického
plánu pfiíslu‰n˘m podílem z celkové ceny jednotliv˘ch náleÏi-
tostí (v˘mûra, plot, porosty atp.) dle znaleckého posudku. Ge-
ometrick˘ plán bude vypracován za úãasti pracovníkÛ od-
boru v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 46 – 15
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã. 49/1 o v˘mûfie
1810 m2, k.ú. Zahrady Ing. Vladimíru Bahníkovi, bytem Varns-
dorf, K. Svûtlé 3022. Îadatel nesplÀuje podmínku § 4 odst. 1.
Îadateli bude vrácena záloha kupní ceny ve v˘‰i 19.440,- Kã
a kauce ve v˘‰i 2.000,- Kã.

Usnesení RM ã. 46 – 16
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 464/4 o v˘mûfie
232 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady RNDr. Ivanû
Preyové, bytem Krásná Lípa, Dvofiákova 10/42 za cenu 
15.190,- Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spo-
jené.

Usnesení RM ã. 46 – 17
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 128/2 o v˘mûfie
107 m2, a ãásti p.p.ã. 2746/10 dle pfiedloÏeného návrhu, v‰e
k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady AlÏbûtû a Ladislavu
Jurá‰kov˘m, bytem Krásná Lípa, Kyjovská 51 za cenu 20,-
Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru 30,- Kã/m2

za podmínky, Ïe Ïadatelé souãasnû odkoupí p.p.ã. 128/1
o v˘mûfie 22 m2, k.ú. Krásná Lípa. Geometrick˘ plán bude vy-
pracován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP
a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré
náklady s prodejem spojené. RM nedoporuãuje ZM schválit
prodej p.p.ã. 130/2 o v˘mûfie 67 m2 , p.p.ã. 131/2 o v˘mûfie
22 m2. 

Usnesení RM ã. 46 – 18
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 1057/5 o v˘mûfie
721 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Markétû
Chudobové, bytem Krásná Lípa, Dvofiákova 24/2 za cenu 15,-
Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru 30,- Kã/m2.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 46 – 19
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p.p.ã. 172, k.ú.
Krásn˘ Buk a doporuãuje schválit prodej pouze celé p.p.ã.
172 o v˘mûfie 1327 m2, k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem zfiízení za-
hrady Martinu Holcovi, bytem Krásná Lípa, Krásn˘ Buk 65 za
cenu 20,- Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru
30,- Kã/m2. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spo-
jené.

Usnesení RM ã. 46 – 20
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 297 o v˘mûfie
159 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Zuzanû He-
jdukové, bytem Krásná Lípa, Bendlova 9 a Libu‰i Steckerové,
bytem Krásná Lípa, Rooseveltova 7 za cenu 25,- Kã/m2. Kupu-
jící uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené. 

Usnesení RM ã. 46 – 21
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã 2981 o v˘mûfie
68 m2, k.ú. Krásná Lípa Zuzanû Hejdukové, bytem Krásná Lípa,
Bendlova 9 a Libu‰i Steckerové, bytem Krásná Lípa, Roosevel-
tova 7 z dÛvodu zachování pozemku pro potfieby mûsta.

Usnesení RM ã. 46 – 22
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 1956/3 o v˘mûfie
1122 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Vlastû Skfii-
vanové, bytem Krásná Lípa, KfiiÏíkova 918 za cenu 20,- Kã/m2

do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru 30,- Kã/m2. Kupu-
jící uhradí ve‰keré náklady 
s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 46 – 23
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 1962/5 o v˘mûfie
738 m2 a p.p.ã. 1962/6 o v˘mûfie 519 m2, k.ú. Krásná Lípa za
úãelem v˘stavby rodinného domu Karlu a Lucii Homolkov˘m,
bytem Krásná Lípa, Nemocniãní 1149/12a 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. 46 – 24
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 1561/1 o v˘mûfie
254 m2, k.ú. Vlãí Hora za úãelem zfiízení zahrady Vítûzslavu Frits-
che, bytem Krásná Lípa, SnûÏná 28 za cenu 45,- Kã/m2 za
podmínky, Ïe Ïadatel souãasnû odkoupí p.p.ã. 1207/1 o v˘-
mûfie 539 m2, k.ú. Vlãí Hora. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

2. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 46 – 25
RM schvaluje pronájem st.p.ã. 98 o v˘mûfie 146 m2, k.ú. Krásná
Lípa za úãelem zfiízení zahrady Jindfiich Shejbalovi, bytem Ústí
nad Labem, Nová 22.

Usnesení RM ã. 46 – 26
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 743/1 o v˘mûfie 154 m2, p.p.ã.
743/2 o v˘mûfie 160 m2 a p.p.ã. 749/3 o v˘mûfie 268 m2, v‰e
k.ú. Krásná Lípa za úãelem sekání trávy Janu Hnutovi, bytem
Krásná Lípa, Polní 4.

Usnesení RM ã. 46 – 27
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout pozemky:
p.p.ã. 314/2 1087 m2 k.ú. Vlãí Hora

3. Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 46 – 28
RM projednala Ïádost Paula Zellmana, bytem Praha, Zborov-
ská 50/497 a doporuãuje ZM schválit smûnu pozemkÛ dle
pfiedloÏeného geometrického plánu. Îadatel uhradí ve‰keré
náklady se smûnou spojené.

4. Zfiízení vûcného bfiemene
Usnesení RM ã. 46 – 29
RM doporuãuje ZM schválit zfiízení vûcného bfiemene k ãásti
p.p.ã. 602/1, k.ú. Vlãí Hora pro odbûr vody ze studny a uloÏení
vodovodního potrubí ve prospûch objektu ãp. 116, Vlãí Hora,
kter˘ je ve vlastnictví Ing. Jifiího Mitery, bytem Praha, Nad Obcí
1965/26, MUDr. Jitky Kuchafiové, bytem Liberec, Raspenavská
212, MUDr. Katefiiny Homolkové, bytem Liberec, Slovanské
Údolí 590 a Tomá‰e Homolky, bytem Ústí nad Labem, Ale‰ova
5825/15 za úplatu ve v˘‰i 1.000,- Kã. . Îadatelé uhradí ve‰keré
náklady se zfiízením vûcného bfiemene spojené.

5. Byty
Usnesení RM ã. 46 – 30
RM schvaluje ukonãení nájemní smlouvy ã. 2003/25/17-067 na
byt ã. 3, Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa uzavfiené s Lucií
Homolkovou a Karlem Homolkou oba bytem Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa, za podmínky splnûní ustanovení ãl.7
odst. 2 smlouvy o uzavfiení budoucí kupní smlouvy a schválení
ZM.

Usnesení RM ã. 46 – 31
RM schvaluje pronájem bytu ã. 3, Nemocniãní 1149/12a,
Krásná Lípa, Miloslavu Dvofiákovi, bytem Masarykova 520/36,
Krásná Lípa, za podmínky schválení pfievodu práv a závazkÛ
ZM Krásná Lípa.

Usnesení RM ã. 46 – 32
RM doporuãuje ZM schválit pfievod práv a závazkÛ vypl˘vají-
cích ze smlouvy o uzavfiení budoucí kupní smlouvy ã.
2003/40/17-066 na byt ã.3 v objektu Nemocniãní 1149/12a,
Krásná Lípa, mezi Mûstem Krásná Lípa a Lucií Homolkovou
a Karlem Homolkou oba bytem Nemocniãní 1149/12a,
Krásná Lípa na Miloslava Dvofiáka, bytem Masarykova 520/36,
Krásná Lípa.

6. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 46 – 33
RM schvaluje Martinu Lorenzovi, PraÏská 3010, Varnsdorf pro-
dlouÏení termínu rekolaudace a otevfiení provozovny na
1.1.2005, v nebytovém prostoru v objektu PraÏská 261/13,
Krásná Lípa 

Usnesení RM ã. 46 – 34
RM ru‰í usnesení RM ã. 45-26 ze dne 14.10.2003 z dÛvodu od-
mítnutí pronájmu nebytov˘ch prostor v objektu Kfiinické ná-
mûstí 248/1, Krásná Lípa Ïadatelkou Ivanou Rückerovou.

Usnesení RM ã. 46 – 35
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout nebytové prostory
v objektu Kfiinické námûstí 248/1, Krásná Lípa o celkové roz-
loze cca 65m2. 

Usnesení RM ã. 46 – 36
RM schvaluje Ing. Janu Chroustovi od 3.1. 2005 v˘mûnu neby-
tov˘ch prostor ã. 4 za nebytové prostory ã. 6 (nájem ukonãen
Drahu‰í Hozdekovou) v objektu Masarykova 1094/4, Krásná
Lípa.

Usnesení RM ã. 46 – 37
RM vyhla‰uje zámûr obce od 3.1. 2005 pronajmout nebytové
prostory v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa o celkové
rozloze cca 74m2. 

7. GaráÏ Masarykova 555/45
Usnesení RM ã. 46 – 38
RM schvaluje pronájem garáÏe v objektu Masarykova 555/45,
Krásná Lípa Karlu Homolkovi bytem Nemocniãní 1149/12a,
Krásná Lípa. Mûsíãní nájemné 492,- Kã.
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I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Realizaãní PD na vytápûní objektu Infocentra â·
Usnesení RM ã. 46 – 01
RM pfiijímá nabídku firmy Ventos Rumburk na realizaãní PD
ekologického zpÛsobu vytápûní objektu „Infocentrum âes-
kého ·v˘carska v Krásné Lípû“ a schvaluje návrh SOD.

2. Roz‰ífiení kanalizaãní sítû mûsta - PD
Usnesení RM ã. 46 – 02
RM schvaluje pfiijetí dotace od Ústeckého kraje na vypraco-
vání PD roz‰ífiení jednotné kanalizaãní sítû v Krásné Lípû ve v˘‰i
440 tis. Kã.
RM schvaluje nabídku Ing. Zahradníka, Liberec, na vypraco-
vání PD pro územní a stavební fiízení na II. a III. etapu v˘stavby
kanalizaãní sítû v Krásné Lípû a schvaluje návrh SOD.

3. Poji‰tûní majetku mûsta
Usnesení RM ã. 46 – 03
RM schvaluje pojistnou smlouvu ã.560 902871 6 spoleãnosti
KOOPERATIVA POJI·ËOVNA, a.s. na poji‰tûní majetku mûsta
Krásná Lípa s úãinností od 12.11.2004 do 11.11.2005, dle ná-
vrhu ã. 1 s poji‰tûním na „sdruÏen˘ Ïivel“. 

4. Povinné ruãení
Usnesení RM ã. 46 – 04
RM schvaluje z pfiedloÏen˘ch nabídek na poji‰tûní odpovûd-
nosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla mûsta Krásná
Lípa nabídku od KOOPERATIVA POJI·ËOVNA, a.s. a schvaluje
prolongaci pojistné flotily ã.6980038924 na poji‰tûní odpovûd-
nosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorov˘ch vozidel
mûsta Krásná Lípa u KOOPERATIVA POJI·ËOVNA, a.s. na rok
2005.

II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 46 – 05
RM doporuãuje ZM neschválit prodej 747/1 o v˘mûfie 908 m2,
k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Janu a Jaroslavû
Hnutov˘m, bytem Krásná Lípa, Polní 4 z dÛvodu zachování
pozemku pro potfieby mûsta.

Usnesení RM ã. 46 – 06
RM doporuãuje ZM schválit dodatek ã. 1 ke smlouvû ã.
2003/40/15-107 o uzavfiení budoucí smlouvy o koupi nemovi-
tosti uzavfiené se Zuzanou Vafiilovou, bytem Praha 10, âerno-
kostelecká 37, kter˘m se prodluÏuje lhÛta v ãl. I odst. 2 o ‰est
mûsícÛ a kter˘m se mûní ãl. IV. odst. 1.

Usnesení RM ã. 46 – 07
RM schvaluje dodatek ã. 1 ke smlouvû ã. 2003/23/15-106
o nájmu pozemku uzavfiené se Zuzanou Zuzanou Vafiilovou,
bytem Praha 10, âernokostelecká 37, kter˘m se prodluÏuje
doba nájmu do 4. 6. 2005.

Usnesení RM ã. 46 – 08
RM doporuãuje ZM pozastavit vyfiízení Ïádosti Ivana a Jaro-
slavy Lemonov˘ch, bytem Kladno, SportovcÛ 3029 o odkou-
pení ãásti p.p.ã. 602/1, k.ú. Vlãí Hora do doby vyfiízení vûc-
ného bfiemene na odbûr vody ze studny na tomto pozemku.

Usnesení RM ã. 46 – 09
RM doporuãuje ZM pozastavit vyfiízení Ïádosti Franti‰ka a Li-
bu‰e KrÛtilov˘ch, bytem Varnsdorf, Nová ulice 2897 odkou-
pení ãásti p.p.ã. 602/1 a ãásti p.p.ã. 639/2, k.ú. Vlãí Hora do
doby vyfiízení vûcného bfiemene na odbûr vody ze studny na
p.p.ã. 602/1, k.ú. Vlãí Hora.

Usnesení RM ã. 46 – 10
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
p.p.ã. 1947/1 1706 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 240/5 8 m2 (ãást) k.ú. Vlãí Hora
p.p.ã. 1189/1 82 m2 k.ú. Vlãí Hora
p.p.ã. 311/1 840 m2 k.ú. Vlãí Hora

Usnesení RM ã. 46 – 11
RM doporuãuje ZM schválit pronájem a následn˘ prodej ãásti
p.p.ã. 157/3, k.ú. Zahrady 
dle pfiedloÏeného návrhu Jifiímu Pokornému, bytem Rumburk,
SNP 156/6 za tûchto podmínek:
1. prodej uvedeného pozemku je podmínûn odkoupením ob-
jektu ãp. 95, Zahrady
2. budoucí kupní cena bude urãena na základû geometric-
kého plánu pfiíslu‰n˘m podílem
z celkové ceny jednotliv˘ch náleÏitostí (v˘mûra, porosty, plot,
studna atp.) dle znaleckého posudku
3. kupní cena bude uhrazena pfii podpisu smlouvy o budoucí
smlouvû kupní s termínem plnûní do 31. 12. 2011
4. kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené

Usnesení RM ã. 46 – 12
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã. 157/3, k.ú. Za-
hrady dle pfiedloÏeného návrhu za úãelem zfiízení zahrady
Zdenû Havlíãkové, bytem Krásná Lípa, Zahrady 75. Cena
bude urãena na základû geometrického plánu pfiíslu‰n˘m

USNESENÍ
ze 46. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa kananáho dne 
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8. Dodatek k hromadné licenãní smlouvû
Usnesení RM ã. 46 – 39
RM schvaluje uzavfiení dodatku ã. 1 k hromadné licenãní
smlouvû o uÏití hudebních dûl s textem i bez textu pfii promí-
tání audiovizuálních dûl v kinech s OSA se sídlem âs. armády
20, Praha 6 dle pfiedloÏeného návrhu. 

9. Pronájem kulturního domu
Usnesení RM ã. 46 – 40
RM schvaluje bezplatn˘ pronájem kulturního domu na konání
vánoãních koncertÛ ve dnech 17. – 19. 12. 2004 folklorním
souborÛm Kfiiniãánek, LuÏiãan, Dykyta, Brabenãata a pûvec-
k˘m sborÛm Vãeliãky, Lipka. Datum a ãas konání jednotliv˘ch
koncertÛ bude dohodnut organizátory. 

III. RÒZNÉ
1. Smûrnice ã. 6
Usnesení RM ã. 46 – 41
RM schvaluje Smûrnici ã.6 k finanãní kontrole mûsta Krásná
Lípa dle pfiedloÏeného návrhu.

2. V˘pÛjãka masáÏního stolu
Usnesení RM ã. 46 – 42
RM schvaluje smlouvu o v˘pÛjãce masáÏního stolu
ã.2004/42/22-334 pfiíspûvkové organizaci Základní ‰kola
Krásná Lípa, okres Dûãín, ·kolní 10, 407 46 Krásná Lípa.

3. Pfievod infotabulí
Usnesení RM ã. 46 – 43
RM schvaluje smlouvu o pfievodu movitého majetku /infota-
bulí/ mezi Regionálním sdruÏením Euroregionu NISA, Liberec 1
a Mûstem Krásná Lípa s úãinností 1.12.2005.

4. Pravidla pro prodej bytu
Usnesení RM ã. 46 – 44
RM schvaluje „Pravidla pro prodej budoucího uÏívacího
práva na byt ã. 7, I. kategorie, 1+1, 36m2 , v objektu Nemoc-
niãní 1072/36, Krásná Lípa“ dle pfiedloÏeného návrhu.

5. Byty
Usnesení RM ã. 46 – 45
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt ã. 1, Kfiinické ná-
mûstí 255/5, Krásná Lípa o velikosti 1+1 (cca 52m2 ), I. kate-
gorie. Mûsíãní nájemné za plochu bytu 1.508,-Kã + sluÏby
spojené s uÏíváním bytu dle poãtu osob. Kauce ve v˘‰i
5.000,-Kã.

Usnesení RM ã. 46 – 46
RM schvaluje vrácení kauce ve v˘‰i 5.000,-Kã Josefu RÛÏiãkovi,
bytem Tfi. 9. kvûtna, Rumburk, za vrácen˘ byt ã.1, Kfiinické ná-
mûstí 255/5, Krásná Lípa, s podmínkou úhrady závazkÛ vÛãi
mûstu. 

Usnesení RM ã. 46 – 47
RM schvaluje dodatek ã. 1 k nájemní smlouvû ã. 2000/25/18-
130 uzavfiené mezi Mûstem Krásná Lípa a Evou Vodiãkovou,
bytem Studánecká 564/16, Krásná Lípa. Dodatkem bude pro-
dlouÏena nájemní smlouva na byt ã. 13, Studánecká 564/1,
Krásná Lípa.

6. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 46 – 48
RM bere na vûdomí informace SMM o dlouhodobû nevyuÏi-
t˘ch a nevyuÏiteln˘ch nebytov˘ch prostorech v Domû sluÏeb
a ukládá vedoucímu odboru Správy majetku mûsta zpraco-
vat návrh na rekonstrukci a pfiestavby nebytového prostoru ã.
5 (b˘valá Nobilis Thilia) v 1. poschodí Domu sluÏeb. 

7. Vrácení kauce
Usnesení RM ã. 46 – 49
RM neschvaluje vrácení kauce 2.000,- Kã AlÏbûtû a Karlu âe-
chov˘m, bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská 85.

8. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 46 – 50
RM neudûluje souhlas Martû Tothové, Krásná Lípa , Frindova
979/4 k pfiihlá‰ení trvalého pobytu pro vnuka Davida Fritsche ,
trvale bytem Malá VeleÀ 4 na adresu Krásná Lípa, Frindova
979/4.

9. Stanovení dne a místa pro v˘kon obfiadÛ
Usnesení RM ã. 46 – 51
RM schvaluje podle Zákona o rodinû ã. 94/1963 Sb., v plat-
ném znûní § 4 místem pro v˘kon slavnostních obfiadÛ uzaví-
rání manÏelství obfiadní místnost Masarykova 246/6, Krásná
Lípa. Jako den na uzavírání manÏelství RM stanovuje sobotu. 

10. V˘pÛjãní smlouva – model kostela
Usnesení RM ã. 46 – 52
RM schvaluje uzavfiení „V˘pÛjãní smlouvy“ mezi Oblastním
muzeem v Dûãínû, pfiíspûvkovou organizací a Mûstem Krásná
Lípa na zapÛjãení modelu starokatolického kostela na dobu
od 20. 10. 2004 do 31. 01. 2005 pro v˘stavbu „Za chrámy zbo-
fiené….“ v Oblastním muzeu v Dûãínû.

11. Inventarizace majetku mûsta Krásná Lípa pro rok 2004
Usnesení RM ã. 46 – 53
RM schvaluje inventarizaci majetku mûsta Krásná Lípa pro rok
2004, která bude probíhat v termínu od 11.11.2004 do
17.12.2004.

12. Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 46 – 54
RM odvolává ZdeÀku Malou z inventarizaãní komise k prove-

dení inventarizace pokut komise pro projednávání pfiestupkÛ
mûsta Krásná Lípa a jmenuje Janu Va‰utovou s platností od
15. 11. 2004.

Usnesení RM ã. 46 – 55
RM odvolává ZdeÀku Malou z inventarizaãní komise k prove-
dení inventarizace zásob na skladû na MûÚ Krásná Lípa a jme-
nuje nového ãlena Janu Va‰utovou s platností od 15. 11. 2004.

Usnesení RM ã. 46 – 56
RM odvolává ZdeÀku Malou z inventarizaãní komise k prove-
dení inventarizace majetku mûsta pro rok 2004 v Kulturním
domû Krásná Lípa a jmenuje nového pfiedsedu Miloslavu Ma-
tu‰kovou s platností od 15. 11. 2004

Usnesení RM ã. 46 – 57
RM odvolává Jarmilu Rosovou z inventarizaãní komise k pro-
vedení inventarizace majetku mûsta pro rok 2004 v DPS
Krásná Lípa a jmenuje nového ãlena Janu Va‰utovou s plat-
ností od 15. 11. 2004.

13. Jmenování ãlena komise
Usnesení RM ã. 46 – 58
RM bere na vûdomí jmenování Jifií Vícha ãlenem komise pro
projednávání pfiestupkÛ mûsta Krásná Lípa.

14. Odvolání a jmenování ãlena SPOD
Usnesení RM ã. 46 – 59
RM odvolává ZdeÀku Malou z komise sociálnû právní ochrany
dûtí a jmenuje Janu Va‰utovou s platností od 15. 11. 2004.

15. Odvolání a jmenování ãlena K·MTV
Usnesení RM ã. 46 – 60
RM odvolává ZdeÀku Malou z komise ‰kolství, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy a jmenuje Janu Va‰utovou s platností od 15. 11. 2004.

16. Obãerstvení v kulturním domû
Usnesení RM ã. 46 – 61
RM schvaluje smlouvu se Základní ‰kolou Krásná Lípa, okres
Dûãín na zaji‰tûní obãerstvení v kulturním domû. 

17. Îádost o fie‰ení situace mnoÏení koãek
Usnesení RM ã. 46 – 62
RM bere na vûdomí stanovisko Ing. Josefa Dubna (Státní
veterinární správa âR) ve vûci mnoÏení koãek a ukládá
Vladimífie Do‰kové postupovat v souladu s tímto doporu-
ãením. 

18. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 46 – 63
RM schvaluje plán akcí kulturního domu na mûsíc prosinec
2004, s úpravou dle usnesení RM ã. 46 – 40.

19. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 46 – 64
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta vãetnû pfiíloh za 
mûsíc fiíjen 2004 pfiedloÏen˘ kronikáfiem mûsta Ivanem 
Jaklem. 

VI. INFORMACE
RM dále projednala tuto informaci:
- protokol o v˘sledku prÛbûÏné kontroly MMR – sportovní

areál
- dopis od vefiejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla –

stíÏnost Mgr. Bohumíry Cveklové
- v˘sledky anonymní ankety – T-klub
- v˘sledky 1. kola literární soutûÏe v mûstské knihovnû
- Ïádost o fie‰ení situace mnoÏení koãek
- v˘sledky voleb v Krásné Lípû
- v˘sledky voleb do Osadního v˘boru
- pohledávky k rozpoãtov˘m pfiíjmÛm k 30.9.2004
- trestní oznámení – M.Novotná
- Postup ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví

mûsta Krásná Lípa – návrh úpravy
- KâT – Letní sraz turistÛ 2006
- dopis od hejtmana Ústeckého kraje - podûkování
- rezignace na funkci ãlena RM – Ing. Libor Král

RM dále projednala tyto zápisy z jednání komisí:
- SPOZ ze dne 6. 9. 2004, 11. 10. 2004, 1. 11. 2004 
- kulturní ze dne 5. 10. 2004

1. 1. 2004

9. 1. 2004

10. 1. 2004

21. 2. 2004
6. 3. 2004

17. 4. 2004
24. 4. 2004

30. 4. 2004
8. 5. 2004

15. 5. 2004
22. 5. 2004

23. 5. 2004
29. 5. 2004
11. 6. 2004

3. 7. 2004
5. 7. 2004

8. 7. 2004

17. 7. 2004

13. 8. 2004

1. 9. 2004
4. 9. 2004

25. 9. 2004
25. 9. 2004

23. 10. 2004
27. 11. 2004

Novoroãní v˘stup na rozhlednu na
Vlãí hofie
Nejsevernûj‰í zimní tábofiení pod
Vlãí horou
Reprezentaãní ples mûsta Krásné
Lípy
Ples Tol‰tejnského panství
FEMINA turnaj Ïen v odbíjené
Den Zemû v Krásné Lípû
O pohár âeského ·v˘carska
v fiecko-fiímském zápase - Ïáci
Stavûní máje a pálení ãarodejnic
Pohár osvobození - turnaj v odbí-
jené muÏÛ
Hvûzdicová jízda
Krajsk˘ festival dûtského sborového
zpûvu „Krásná Lípa 2004“
„Zlatá udice“ místní kolo
Pohádkov˘ les a den dûtí
Mezinárodní folklorní festival Tol-
‰tejnského panství a krásnolipsk˘
jarmark
O putovní pohár starosty mûsta
OPEN âeské ·v˘carsko - ‰achov˘
turnaj
„TOUR DE FEMININ“- GRAND PRIX
Krásná Lípa“ - XVII. roãník meziná-
rodního etapového cyklistického
závodu /svûtov˘ pohár/
Oslavy 140.v˘roãí zaloÏní sboru ha-
siãÛ v Krásné Lípû
Mezinárodní turistické pochody
skalními hrádky Labsk˘ch pískovcÛ
¤ezbáfiské sympozium TILIA 2004
Sraz majitelÛ motocyklÛ âechie-
Böhmerland
Ukliìme svût
Jeden den ve stfiedovûku aneb ry-
tífiské klání v Krásné Lípû
Den úcty ke stáfií
Slavnostní vyhlá‰ení 5.roãníku v˘-
tvarné a fotografické soutûÏe Ná‰
národní park âeské ·v˘carsko

Rok 2004 je témûfi u konce a my se ohlíÏíme za uplynu-
l˘m rokem, pfiesnûji za akcemi pofiádan˘mi v Krásné
Lípû od prosince 2003 do konce listopadu 2004 místními
organizacemi a mûstem. Rádi bychom odmûnili nej-
lep‰í akci roku a kdo by to mohl lépe posoudit neÏ Vy -
obyvatelé Krásné Lípy a okolí. V tabulce uvádíme
akce, které podle nás byly v˘znamné a mohli by se stát
„Nejlep‰í akcí roku“. Poslední fiádek jsme nechali
prázdn˘ pro pfiípad, Ïe akce, která se nejvíce líbila
Vám, zde chybí nebo je na seznamu dal‰ích akcí.

Dal‰í akce: SáÀkyjáda, Ples SRPD·, Brtnické ledopády,
Masopustní zabijaãka, „ZPùVÁâEK TOL·TEJNSKÉHO
PANSTVÍ“, Za bledulemi do „Pekla“ na âeskolipsku,
pfiedná‰ka: Zpracování smoly v âeském ·v˘carsku
a Labsk˘ch pískovcích, Sportovní karneval, Oslava
svûtového dne vody, Kfiest CD „BELLA MIA FIAMMA“,
Otvírání studánek - prameny Kfiinice, Noc s Anderse-
nem, Putování po Srí Lance - Dr. Jan Eichler, Veliko-
noãní obchÛzka, Bleskov˘ turnaj v ‰achu „Velikonoãní
vejce“, VernisáÏ v˘stavy fotografií Václava Sojky
a básní Patricie Anzary, Burza dûtského o‰acení, Dis-
kotéka ãarodûjnic a ãarodûjek, Za koufiem upálen˘ch
ãarodûjnic, Velkoformátové fotografie z âeského ·v˘-
carska autorÛ Patzelt – Sojka, Zelená stezka - Zlat˘ list,
Cyklostezka Jifiíkov – RoÏany, Bleskov˘ turnaj v ‰achu
„Pohár osvobození“, Odpoledne pro Ïeny, ·luknovsk˘
pohár rybáfiÛ – dospûlí, ·luknovsk˘ pohár rybáfiÛ – mlá-
deÏ, Absolventsk˘ koncert H. Doudové, 20.let DPS
Vãeliãky, Jarní úklid národního parku, Pochod J.Re-
me‰e, Den dûtí, Pfieshraniãní botanická exkurze do
âeského ·v˘carska, Historicko - pfiírodovûdná exkurze,
Ukázky v˘cviku hasiãÛ pro matefiské ‰koly, SoutûÏe
muÏÛ a Ïen v odbíjené, Koncert ÏákÛ ZU·, Dûtsk˘ den,
Prameny Mandavy a Kotmar, Vítání slunovratu, Mysli-
veck˘ den pro dûti na Vápence, EPP Memoriál Petra
Nosálka, V˘stava fiezbáfisk˘ch prací ing. architekta
Vladimíra Cejnara, Olympiáda základních ‰kol, ·kolní
akademie, Národní parky a chránûná území, Histo-
ricko - pfiírodovûdná exkurze, Okolím Krásné Lípy,
Dr.Grygar - beseda Okna vesmíru dokofián, Pfiedná‰ka
Dr. Fr. Gabriela - o hradû Krásn˘ Buk, Bleskov˘ turnaj
v ‰achu „Start 2004“, Mezinárodní hudební festival nej-
severnûj‰ích âech, Letnice, V˘stava star˘ch map
z oblasti âeského ·v˘carska, Oblastní pfiebor - Libe-
recká OSKZ - fiecko-fiímsk˘ zápas, Minulost âeského
·v˘carska, Za spadan˘m listím, Bleskov˘ turnaj v ‰achu
„SkfiípkÛv memoriál“, Den stromÛ.

Va‰e návrhy na tfií „Nejlep‰ích akcí roku“ podávejte do
3.12.2005 v podatelnû Mûstského úfiadu na adrese:
Masarykova 6, 407 46 Krásná Lípa, e-mail:
podatelna@krasnalipa.cz nebo v informaãním stfie-
disku.
Na lístku uvádûjte – „Nejlep‰í akce roku“, název akce,
pofiadatele, Va‰e jméno, adresu a telefonní spojení. 
Pût vylosovan˘ch úãastníkÛ od nás obdrÏí hezké ceny.

Nejlep‰í akce roku 

Návratka – Nejlep‰í akce 2004

Jméno:

Adresa:

Tel.:

Název 1. akce

Název 2. akce

Název 3. akce

�


