
Finanãní v˘bor, kter˘ se zákona zfiizuje Za-
stupitelstvo mûsta, provedl kontrolu hospo-
dafiení s majetkem a finanãními prostfiedky
obce. Zprávu o hospodafiení mûsta Krásná
Lípa za rok 2004 pfiedloÏil zastupitelÛm na
zasedání 9. 6. 2005. Závûreãn˘ v˘rok 
finanãního v˘boru zní: „Pfiedkládan˘ rozbor
hospodafiení mûsta Krásná Lípa dokazuje
zodpovûdn˘ pfiístup v‰ech odpovûdn˘ch
pracovníkÛ pfii rozhodování o úãelnosti
pouÏití finanãních prostfiedkÛ a hospoda-
fiení v rámci stanoveného rozpoãtu na 
rok 2004“. 

Dûkujeme pracovníkÛm mûsta, ktefií v loÀ-
ském roce svou zodpovûdnou prací také
k tomuto v˘sledku pfiispûli. Podûkování
patfií také ãlenÛm finanãního v˘boru RNDr.

Ivanû Preyová a Alfrédu Schwarzovi, ktefií
kontrolu za rok 2004 provedli.

(Hana Volfová)

DÛm s peãovatelskou sluÏbou II uÏ se za-
ãíná „oblékat“ i z vnûj‰í strany do své bu-
doucí podoby. Na zateplovací systém je jiÏ
ze dvou stran provedena vrchní omítka
vãetnû fasádního nátûru.  Ke stávajícím
tfiem nov˘m objektÛm na sídli‰ti (zelen˘,
modr˘, oranÏov˘) pfiibude ãtvrt˘ s dal‰í bar-
vou - Ïlutou. 

Mezitím dál probíhají práce uvnitfi objektu
– omítky, instalace, atd.

Do konce roku tak bude zfiejmû témûfi
hotovo a tak po kolaudaci a doplatku od
státu pfií‰tí rok se budou moci v kvûtnu
dal‰í obãané nastûhovat do 28 nov˘ch
bytÛ. (Zbynûk Linhart)

V rámci oslav 135. v˘roãí pov˘‰ení Krásné
Lípy na mûsto se uskuteãnil tradiãní Krásnolip-
sk˘ jarmark. A aã poãasí svou teplotou osla-
vám pfiíli‰ nepfiálo lidí se pfii‰lo pobavit více
neÏ dost. A bylo se bavit skuteãnû pfii ãem.
Mûsto pro nû vedle tradiãního stánkového
prodeje s tradiãním zboÏím pfiichystalo i bo-
hat˘ kulturní program jako napfi. vystoupení
DPS Lipka, taneãního krouÏku Z·, slavnostní
pfiivítání Franti‰ka Josefa I., vyhlá‰ení nejlep‰í
bábovky jarmarku, ‰ermífiské souboje, kter˘
vyvrcholil pfiíjezdem císafie Josefa.

Oslavy 135. v˘roãí pov˘‰ení Krásné Lípy bu-
dou nejrÛznûj‰ími akcemi pokraãovat
i v nadcházejících dnech, t˘dnech a mûsí-
cích a vyvrcholí v záfií pfii tradiãním srazu his-
torick˘ch motocyklÛ znaãky Böhmerland.
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Práce na novém domû pokroãily „Lékárna u tanãícího
velblouda“

Jarmark zahájil oslavy

Stále se ze v‰ech stran oz˘vají hlasy:
„Kdy uÏ otevfiete lékárnu!?“ a „Mûsto sli-
bovalo, Ïe to bude v listopadu a dneska
uÏ máme ãerven a stále nic!?“. BohuÏel.
Mûsto nemá Ïádné páky na to, aby pfii-
nutilo nûkterého z lékárníkÛ, aby lékárnu
otevfiel. Lékárník je podnikatel jako kaÏd˘
jin˘ a to kde bude podnikat si také svo-
bodnû vybírá, stejnû jako ostatní ob-
chodníci. V dobû uzavfiení lékárny jsme
nabízeli lékárníkÛm jiné volné prostory na
námûstí nebo v domû sluÏeb. VÏdy se
ptali kolik má Krásná Lípa obyvatel
a ãíslo to pro nû bylo vût‰inou nezají-
mavé. Ve mûstech s men‰ím poãtem
obyvatel jak 5.000 se pr˘ lékárna nevy-
platí. Velk˘m plusem v té dobû bylo, Ïe
ve mûstû máme ústav a domov dÛ-
chodcÛ a Ïe k nám do lékárny jezdili lidé
tfieba z Chfiibské a Rybni‰tû. Firmy se roz-
hodly, Ïe novou lékárnu budovat nebu-
dou a pokusí se dohodnout s nov˘m ma-
jitelem b˘valé lékárny, s firmou Sanitma.

Jeden z podnikatelÛ vyuÏil velice v˘-
hodn˘ch podmínek pronájmu nebyto-
v˘ch prostor a pfiislíbil otevfiení nové lé-
kárny v prostorách b˘valé Elektry. Jak
víme, to se mu za cel˘ rok nepodafiilo
a tak dostal od mûsta v˘povûì.

V loÀském roce se ve mûstû objevil
pan Matûjka, kter˘ si b˘valou lékárnu od
Sanitmy pronajal, zaãal objekt vyklízet
a lékárnu pfiipravovat k otevfiení. Mûli
jsme radost, Ïe se koneãnû smÛla prolo-
mila a ãas otevfiení lékárny, kter˘ nám
sdûlil, jsme právû prostfiednictvím Vik˘fie
zvefiejnili. Dokonce jsme znali i nov˘ ná-
zev: „Lékárna u tanãícího velblouda“.
Aã pan Matûjka do zprovoznûní lékárny
vloÏil velké prostfiedky – platil nájem,
opravil topení atd., lékárna byla stále za-
vfiená. Nena‰el magistra, kter˘ by lé-
kárnu vedl. Nájemní smlouva byla ukon-
ãena a dnes Sanitma hledá nového
nájemce.

Jak vidíme není to vÛbec jednoduché,
ani panu Matûjkovi, kter˘ úspû‰nû provo-
zuje lékárnu v Îatci, ani zástupcÛm Sa-
nitmy, ktefií mají lékárny v Praze, se
v Krásné Lípû moc nedafií. Nezb˘vá neÏ
dál hledat magistra, kterému se v Krásné
Lípû zalíbí a rozhodne se do mûsta pfie-
stûhovat a lékárnu otevfiít. Mûsto dál na-
bízí svou pomoc.

Hana Volfová

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie
vyjde do 4. ãervence

Finanãní v˘bor Zastupitelstva mûsta



Romány: Pohled srdcem-B. Catrland, Diag-
nóza:Náhlá smrt-J. Cimick˘, Záhir-P. Coelho,
Pfiípad Pelikán-J. Grisham, Fantazie na do-
volené-V. Javofiická
Knihy pro mládeÏ: Proslulé pfiíbûhy âtyfilístku-
J. Nûmeãek, Reklama na lásku-S. Rudolf,
Kletba egyptské mumie-R. L. Stine, Matika
a dal‰í pohromy-T. Brezina, âarodûjky
W.I.T.C.H.- komiks, Shrek-S. Cole
Nauãná literatura: Korálky: Navlékáme
a tkáme ozdoby a figurky, Slané tûsto ve
venkovském stylu, Kreslíme zvífiátka, Diety pfii
onemocnûní srdeãnû cévními nemocemi.
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Blahopfiání z „druhé strany svûta“
NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu

probûhne v pondûlí 20. 6. 2005 ve 
Vlãí Hofie a v Zahradách a ve ãtvrtek
23. 6. 2005 v Krásné Lípû.

Upozornûní

Finanãní odbor MûÚ Krásná Lípa vyz˘vá obãany a rekreanty k úhradû pololetních pla-
teb poplatkÛ ze psÛ, plateb poplatkÛ za odpad za 1. pololetí roku 2005.
Termín tûchto plateb je do 30. 6. 2005.
ZpÛsob platby buì v hotovosti v pokladnû MûÚ Krásná Lípa
pokladní hodiny: 

Po, Stfi 8.00 - 11.30 12.00-16.30
Út, ât 8.00 - 11.30 12.00-14.30
Pá 8.00 - 11.30

nebo bezhotovostnû na pfiíjmov˘ úãet mûsta Krásná Lípa
ã. 109634816/0300, kde variabilní symbol je ãíslo platebního v˘mûru.

Sdûlujeme Vám, Ïe z dÛvodu nezbyt-
n˘ch prací na elektrickém zafiízení
bude pfieru‰ena dodávka elektrické
energie:
v obci Krásná Lípa, ul. Bezruãova, âela-
kovského, Fibichovo údolí, Helly,
K.âapka, Kostelní Vrch, Kyjovská, Má-
nesova, Masarykova, Nemocniãní, Pi-
vovarská, Pletafiská, Stradalova, Tylova,
Vyhlídky ,U panelákÛ 
Datum a ãas: 28. 6. 2005 07.45 aÏ 16.00
KOTRBA RADEK, vedoucí Provozní
správy Dûãín, tel. 800900666 
Vyfiizuje SOBEK PAVEL

Upozornûní

Krásné Lípû ke 135. v˘roãí pov˘‰ení na mûsto
zaslal blahopfiejn˘ dopis Jaroslav Vesel˘, vel-
vyslanec âeské republiky v Indonésii. 
VELVYSLANECTVÍ âESKÉ REPUBLIKY
V JAKARTù
Jakarta 9. 6. 2005

VáÏen˘ pane starosto, ZbyÀku!
Jako rodák na‰eho dnes jiÏ 135 let uznáva-

ného malého pohraniãního mûsta Krásná
Lípa si Vám dovoluji blahopfiát k v˘‰e zmínû-
nému v˘roãí, neboÈ 135 let je období del‰í
lidského vûku, a tudíÏ není pfiímého pamût-
níka jmenování Krásné Lípy mûstem. Pamûti
jsou v‰ak ukládány do rozvoje ãi stagnace
a tak my v‰ichni, ktefií máme tu moÏnost po-
soudit stav a úroveÀ mûsta a jeho funkcí
víme, Ïe právû Vy se sv˘mi spolupracovníky
vedete v‰echny obyvatele k roz‰ifiování pa-
mûtí o Krásné Lípû.

Dûkuji Vám, Ïe mûsto a jeho okolí vzbuzuje
úctu a probouzí mnohé vzpomínky a porov-
nání minulosti se souãasností. Dûkuji Vám, Ïe
v posledním období vûnujete své práci ma-
ximum ãasu a úsilí, které se zpûtnû vrací do
tváfie souãasnosti. Souãasnosti, která je
dennû konfrontována s minulostí a vyz˘vána
budoucností a která pfiedstavuje Ïivotní pod-

mínky pro obyvatele, ktefií Vám dávají dÛ-
vûru a vûfií Vám.

Patfiím k tûm, ktefií mají moÏnost jen spora-
dicky nav‰tûvovat „na‰e“ mûsto, neboÈ má
frekvence náv‰tûv je v souãasné dobû nízká
a to pfiedev‰ím z pracovních dÛvodÛ, ale
paradoxnû o to více a hloubûji mohu vnímat
zmûny, které se ve mûstû a jeho okolí ode-
hrávají.

Mohu porovnávat a konfrontovat denní
Va‰i práci s prací jin˘ch mnohdy neznám˘ch
obyvatel na „druhé stranû svûta“ v daleké
Indonésii. Uvûdomuji si, Ïe Va‰e hodnocení je
velmi vysoké. Jsem potû‰en, Ïe v souãasné
moderní dobû mohu pfii technickém po-
kroku s Vámi a mûstem udrÏovat pfiím˘ kon-
takt a Vám zaslat i toto podûkování. 

Pfieji Vám osobnû i spoluobãanÛm mûsta
mnoho radosti pfii oslavách 135. v˘roãí pov˘-
‰ení Krásné Lípy z obce na mûsto a ve vzpo-
mínkách na 100. v˘roãí, kterého jsem mûl
moÏnost se zúãastnit, podûkovat za péãi,
kterou mûstu vûnujete a tû‰ím se, Ïe budu
mít pfiíleÏitost setkat se s Vámi.

S úctou a pozdravem Jaroslav Vesel˘,
velvyslanec

Tenis, beach volejbal, minigolf, nohejbal,
volejbal, kuÏelky, to v‰e a k tomu je‰tû pfií-
jemné posezení v bufetu a hfii‰tû pro ne-
jmen‰í dûti nabízí sportovní areál âeského

·v˘carska v Krásné Lípû. Otevfieno je dennû
od 13 do 21 hod., o víkendech a prázdni-
nách od 9 do 21 hod. Kontakt na správce
areálu tel. 608 522 871.

Krásnolipsk˘ bloãek
Novinka leto‰ního léta, kterou si mÛÏete

zakoupit v informaãním stfiedisku, v kinû
nebo ve sportovním areálu. Stojí sice 400
Kã, ale nabízí volné vstupenky do zafiízení
mûsta a dal‰ích organizace v celkové hod-
notû aÏ 1700 Kã.

Autobusem do
národního parku
Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘car-

sko spoleãnû s Dopravním podnikem mûsta
Dûãín pfiipravila na 2.7. 2005 mimofiádné jízdy
autobusové linky na trase Dûãín-Hfiensko-Jetfii-
chovice-Krásná Lípa. Cílem tûchto mimofiád-
n˘ch linek je pfiiblíÏit zájemcÛm ménû do-
stupná místa âeského ·v˘carska. Linky jsou
urãené pfiedev‰ím turistÛm a náv‰tûvníkÛm
âeského ·v˘carska a jsou bezplatné.

Novinky Mûstské
knihovny

... se vám ztratí pes, koãka?
ObraÈte se na pfiíslu‰n˘ mûstsk˘ úfiad, po-
licii a nejbliÏ‰í útulek, mohli by vûdût, zda
pes nebyl odchycen.
Mûstsk˘ úfiad Krásná Lípa (p. Do‰ková)

tel.: 412 354 831
Technické sluÏby mûsta tel.: 412 354 848
Pletafiská 22/3
Krásná Lípa  407 46
Policie âR – OO Krásná Lípa

tel.: 411 383 333

Pokud nenajdete svého pejska ihned,
zanechte jeho popis ( plemeno, stáfií, 
barva ), va‰e jméno, adresu a telefonní
ãíslo. Pokud bude va‰e zvífie nalezeno,
zamûstnanci MûÚ vás budou ihned infor-
movat.

... kdyÏ najdete zatoulaného psa?
Volejte: 
TS mûsta Krásná Lípa tel.: 412 354 848
MûÚ Krásná Lípa – odbor v˘stavby a ÎP

tel.: 412 354 831

Co dûlat, kdyÏ…
Co dûlat, kdyÏ ...

Sportovní areál âeského ·v˘carska

na Køinickém námìstí 5Centrální informaèní støedisko Krásná Lípa
- navštívit zde mù�ete i galerijní prostory se zajímavými výstavami
- aktuální program naleznete na:

Otevírací doba:
kvìten - øíjen: dennì 8:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
listopad - duben: po - pá 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 • so 9:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Jízdní øád dne 2. 7. 2005

www.ceskesvycarsko.cz, informace@ceskesvycarsko.cz, tel.: +420 412 383 413

Dìèín hlavní nádra�í 8,35

Krásná Lípa nám. pøíjezd 10,00

Krásná Lípa nám. odjezd 10,15

Dìèín hlavní nádra�í 12,00

Høensko støed 8,55

Mezní Louka Hotel 9,05

Vysoká Lípa rest. 9,15

Jetøichovice rest. 9,25

Rynartice 9,35

Chøibská nám. 9,45

Rybništì 9,50

Kyjov 10,25

Doubice, St. hospoda 10,35

Doubice, Saula 10,45

Dolní Chøibská, køi�. 10,50

Rynartice 11,00

Jetøichovice rest. 11,10

Vysoká Lípa rest. 11,20

Mezní Louka Hotel 11,30

Høensko støed 11,40

Dìèín hlavní nádra�í 15,05

Krásná Lípa nám. 16,50

Dìèín hlavní nádra�í 18,25

Høensko støed 15,25

Mezní Louka Hotel 15,35

Vysoká Lípa rest. 15,45

Jetøichovice rest. 15,55

Rynartice 16,05

Dolní Chøibská køi�. 16,15

Doubice,Saula 16,20

Doubice 16,30

Kyjov 16,40

Rybništì 17,00

Chøibská nám. 17,10

Dolní Chøibská køi�. 17,15

Rynartice 17,25

Jetøichovice rest. 17,35

Vysoká Lípa rest. 17,45

Mezní Louka Hotel 17,55

Høensko støed 18,05

R a n n í s p o j O d p o l e d n í s p o j

Autobus zastaví i na dalších existujících zastávkách na po�ádání



Posílení dodávky energie na námûstí.
V souvislosti s v˘stavbou nového domu na
sídli‰ti, je postavena také nová trafostanice.
Se Severoãeskou energetikou je pfiedbûÏnû
nasmlouváno vybudování vedení od této
trafostanice také do centra mûsta – na ná-
mûstí k lékárnû a k technick˘m sluÏbám. Ko-
neãnû tak dojde k posílení rozvodÛ nízkého
napûtí na námûstí.
Obce prodávají poslední akcie Severo-
ãeské energetiky, a. s. Krásná Lípa s nûko-
lika dal‰ími obcemi neprodala v letech
1997-1999. akcie Severoãeské energetiky,
a. s. Tehdy vût‰ina obcí prodala akcie za
cenu kolem 1100 Kã. Dne‰ní nabídka za ak-
cii je 2650 Kã. Most, kter˘ je mezi mûsty po-
sledním z vlastníkÛ vût‰ího po‰tu akcií, se
rozhodl také prodat. Vzhledem k tomu, Ïe
lep‰í nabídku v budoucnu nelze oãekávat,
cena bude spí‰e niÏ‰í, zastupitelé rozhodli
3185 ks akcií odprodat.
Nová uãebna ve ‰kole. ·kola do konce le-
to‰ního roku vybuduje z málo vyuÏívaného
klubu uãitelÛ novou multifunkãní uãebnu.
Uãebna bude ÏákÛm slouÏit také jako stu-
dovna a knihovna. Mûsto schválilo uvolnûní
prostfiedkÛ na nutné stavební úpravy.
Oprava ãeká také stfiechu v matefiské ‰kole
ve Smetanovû ulici, kde budou vymûnûny
Ïlaby a svody.

Dovoz lékÛ. Dûkujeme panu Polákovi, kter˘
pravidelnû dováÏel krabice lékÛ pro krásno-
lipské obãany z Rumburku. Tato sluÏba, kte-
rou jsme zaji‰Èovali v informaãním stfiedisku
konãí a pan Polák si pfies léto bude uÏívat
zaslouÏené volno. Pokud potfiebujete do-
vézt léky, obracejte se na Jifiího Semelku
v Ïelezáfiství. Jifií Semelka tuto sluÏbu pro
mûsto od ãervna zaji‰Èuje.
Nov˘ asfalt na místních komunikacích.
Právû v tûchto dnech probíhá asfaltování
ulic Stradalova, Studánecká a pfiedev‰ím
Smetanova, jakoÏ i dal‰ích men‰ích kouskÛ
po v˘stavbû kanalizace. 
Cukrárna. Ve stfiedu zahájila svÛj provoz jiÏ
tfietí cukrárna na Kfiinickém námûstí. Sídlí
v zrekonstruovaném prostoru b˘valé Elek-
tory. Pfiejme jí i v‰em ostatním podnikatelÛm,
úspû‰n˘ rok a mnoho spokojen˘ch hostÛ.
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Obãanské sdruÏení Nobilis Tilia pofiádá 1. roãník Svatojánsk˘ch slavností, svátku bylin,
pfiátel a dobr˘ch sousedsk˘ch vztahÛ 25. – 26. ãervna 2005 na Vlãí Hofie u Krásné Lípy.
Bûhem dvou dnÛ, 25. a 26. ãervna, náv‰tûvníci poznají staroãeská fiemesla, jako kováfi-
ství, skláfiství, dfievov˘robu, bylinkáfiství, vãelafiství a dal‰í. Ve stáncích, které jsou souãástí
slavností, budou také nabízeny produkty chránûn˘ch dílen.
Hlavním programem jsou pfiedná‰ky pro laiky i odborníky, ve kter˘ch jsou zahrnuty aro-
materapie, fytoterapie, Pí technologie, rÛzné typy masáÏí, móda a kosmetika, pûstování
léãiv˘ch rostlin, delfíní esence, bfii‰ní tance a poznávací pfiedná‰ky o národním parku
âeské ·v˘carsko – klenotu pfiírody.  
Bohat˘ venkovní program pro dospûlé i dûti zahrnuje divadelní pfiedstavení, hudební
a folklórní vystoupení, módní pfiehlídku s programem Kvûty Fialové i vystoupení ‰ermífiÛ.
Pro dûti jsou pfiipraveny soutûÏe a hry, jakoÏ i soutûÏe pro zdravotnû postiÏené. Zaji‰tûn je
i veãerní program s posezením u ohnû, country kapelou a tancem.
Pfiáním obãanského  sdruÏení Nobilis Tilia je, aby se slavnosti staly tradiãní spoleãenskou
událostí nejen Vlãí Hory, ale celého ·luknovského v˘bûÏku, Tol‰tejnského panství a are-
álu národního parku âeské ·v˘carsko. Aby podpofiily rozvoj turistiky a pfiispûly k dobr˘m
sousedsk˘m vztahÛm s obyvateli pfiilehlého nûmeckého pohraniãí.
Jsme potû‰eni, Ïe plánované slavnosti byly pfiíznivû pfiijaty podnikateli na krásnolipsku
a dûkujeme za podporu mûstu Krásná Lípa, Nadaãnímu fondu Most Nadûje,, Klubu ães-
k˘ch turistÛ,  o.p.s. âeské ·v˘carsko, Nobilis Tilia s.r.o., Pentosu s.r.o., Demosu s.r.o., M-Stu-
diu a Tiskárnû Ale‰ Gall

Ve dnech 21. a 22. ãervna 2005 se ve staré
zbrojnici v Nemocniãní ulici bude konat od-
prodej starého, nepotfiebného majetku
mûsta Krásná Lípa /viz seznam/
Prodej bude probíhat 21.06. od 9-10 hod. 
a 22. 6. od 15-16 hod.
Nástavec zasklen˘ prodejní cena  50,-

SkfiíÀka dvoudvefiová prodejní cena  50,-

Vû‰áková stûna se zrcadlem prodejní cena  50,-

Ribstole dfievûné prodejní cena  30,-

Váha digitální prodejní cena 100,-

Radio Emminent prodejní cena  50,-

Psací stÛl pod PC prodejní cena 100,-

Stolek pod PC prodejní cena 100,-

StÛl restauraãní zásuvka prodejní cena  50,-

StÛl restauraãní zásuvka prodejní cena  50,-

Konferenãní stolek prodejní cena  50,-

Stolek pod psací stroj prodejní cena  50,-

Psací stÛl mal˘ prodejní cena  50,-

Psací stÛl oboustrann˘ prodejní cena  50,-

V˘stava v minigalerii naschodech. Agen-
tura Pondûlí ·luknov ve spolupráci s mûs-
tem Krásná Lípa pofiádá v˘stavu fotografií
Ivany Adámkové s názvem "...Ïijí a pracují
mezi námi...". V˘stava  se vûnuje ãinnosti
Agentury Pondûlí a pomocí fotografií pfied-
stavuje pfiedev‰ím program Podporova-
ného zamûstnávání, kter˘  agentura nabízí
jiÏ od roku 2001. 
V˘stava bude aÏ do 31. 7. 2005 k vidûní
v budovû Mûstského úfiadu v Krásné Lípû
v Minigalerii na schodech. 
Agentura Pondûlí ·luknov nabízí poradenství,
pracovní asistenci a sociální rehabilitaci oso-
bám se specifick˘mi potfiebami. Posláním
agentury je poskytovat podporu pro kvalitní
Ïivot lidí, ktefií jsou spoleãensky znev˘hodnûni. 
(Kontakt: Kamila StaÀková, tel.: 724 241 794,
stankova@agenturapondeli.cz)

V˘stava v obfiadní síni. V obfiadní siní mûsta
své amatérské obrazy a grafiku vystavoval
krásnolipsk˘ kronikáfi Ivan Jackel. V˘stavu ke
135. v˘roãí pov˘‰ení Krásné Lípy na mûsto
uspofiádal Spolek pfiátel Krásné Lípy.

V˘stava v galerii. AÏ do 24. ãervna bude
v Galerii Národního parku âeské ·v˘carsko
k vidûní v˘stava, která pfiedstavuje Krásno-
lipské spolky. Své expozice tu mají Klub ães-
k˘ch turistÛ, Matefiské centrum Beru‰ka, Kfii-
niãánek, Teenager klub, Dykyta, LuÏiãan,
keramika, dûtsk˘ oddíl Ranger, TJ fotbal,
Spolek pfiátel Krásnolipska a Základní kyno-
logická organizace. K vidûní je tradice, roz-
manitost, fotografie z kulturních akcí, histo-
rie i souãasnost.

Odprodej majetku mûsta

23. 6. 2005 od 17 hod. prezentace knih Karla
Jarolímka v kulturním domû. 
25. - 26. 6. 2005 Svatojánské slavnosti ve Vlãí
Hofie – pofiádá obãanské sdruÏení Nobilis Tilia
25. 6. 2005 19 hod. v kulturním domû – Hu-
dební festival nejsevernûj‰ích âech – vy-

stoupí Gassmannovo kvarteto a Vanda Bfie-
zinová
26. 6. 2005 Pivní slavnosti v Eibau, na‰em
partnerském mûstû – prÛvod s cca 70 Ïiv˘mi
prezentacemi fiemeslníkÛ, obchodníkÛ
a umûlcÛ.

V˘stavy ve mûstûZKRÁTKA
Volné nebytové prostory k pronájmu v Krásné Lípû

Informace: MûÚ Krásná Lípa, paní TÛmová tel. : 412 354 823
pfiedpokládané 

Adresa rozloha v m2 mûsíãní nájemné poznámka
za plochu

Masarykova 16/1 116 3 192 Kã vytápûní kotel tuhá paliva
Kfiinické nám. 248/1 65 2 258 Kã vytápûní el. energie

Pozvánky na akce



Ve dnech 7. aÏ 10. 7. 2005 v Krásné Lípû od-
startuje uÏ 18. roãník mezinárodního cyklistic-
kého etapového závodu Ïen „O cenu âes-
kého ·v˘carska“.
TraÈ závodu:
7. ãervence: Okolo ·luknovského v˘bûÏku
111 km, start ve 13 hod v Krásné Lípû
8. ãervence: Krásnolipské okruhy 113 km, start
10 hod v Krásné Lípû
9. ãervence: ãasovka 21 km, start 10 hod Bo-
gatynia Polsko
9. ãervence: Okolo Löbau 89 km, start 
16 hod. Löbau Nûmecko
10. ãervence: Labské pískovce 99 km, start
10,05 hod. Krásná Lípa 

Z historie závodu Tour de Feminin ve faktech
a ãíslech:
• I. roãník se jel v roce 1988, mûl tfii etapy
s celkovou délkou 135 km
• od V. roãníku se jely ãtyfii etapy s celkovou
délkou 207 km
• závod se stal mezinárodním v roce 1992
• od VIII. roãníku se jelo pût etap s celkovou
délkou 296 km
• v roce 1995 vstoupil závod na území SRN
• v roce 2003 vstoupil závod na území  Polska
• nejvzdálenûj‰í závodnice byly z Nového
Zélandu, Austrálie, Norska a Japonska
• v dosavadních roãnících startovalo 1.004
závodnic
• z ãesk˘ch závodnic jela ve Ïlutém dresu

nejlep‰í závodnice pouze ·árka Víchová tfii
etapy v roce 1993 
• etapové vítûzství se podafiilo získat ãesk˘m
závodnicím ·árce Víchové, Julii Pekárkové
a Milu‰i Fla‰kové a mistryni svûta na dráze
Ladû Kozlíkové
• nejlep‰í umístûní  ãesk˘ch závodnic 
v celkové kvalifikaci bylo v roce 2003 – 
2. místo: Lada Kozlíková – mistrynû svûta
z roku 2002 na dráze

• nejvíce závodnic startovalo v XV. roãníku
v roce 2003  -  109 závodnic
• na startu se prezentovalo jiÏ 20 státÛ svûta
• ze závodu byla v roce 1995 vylouãena zá-
vodnice Bûloruska Zinajda Stagurskaja za ne-
sportovní chování
• nejrychlej‰í byl XIII. roãník v roce 2000 
s prÛmûrnou rychlostí 34,88 km/hod. pfii ujetí
404,8 km.
• na organizaci závodu se podílejí v‰echna
mûsta a obce, kter˘mi závod projíÏdí, 
mûstská a státní policie, celníci, nespoãet
dobrovoln˘ch pofiadatelÛ a více jak tfiicet
sponzorÛ
• V uplynul˘ch 17 roãnících závodu Tour 
de Feminin se v 74 etapách celkem ujelo
5.53,6 km

Minul˘ rok âtverec pfiekroãil práh dospû-
losti a po letech tápání snad uÏ koneãnû
nalezl svou tváfi. Pfiede‰lé dva roãníky uká-
zaly, Ïe náv‰tûvníky chceme (a dokáÏeme)
oslovit ‰irokoúhl˘m zábûrem, a u toho zÛ-
staneme i v srpnu 2005. Nechceme ustr-
nout, zpohodlnût, chceme stále nûãím
pfiekvapovat. V první fiadû trochu odli‰nou
dramaturgií, neÏ zastává vût‰ina festivalÛ
dûlaná jakoby pfies kopírák. Letos opût ne-
uvidíte ani jednu kapelu z loÀska (ani pfied-
loÀska). Tím je pro nás potvrzen fakt, Ïe na
nezávislé scénû (narozdíl od ohran˘ch rádi-
ovek) je opravdu stále z ãeho vybírat! ât-
verec chce b˘t jin˘, originální a i z toho dÛ-
vodu nastaly jisté zmûny. Doufáme jen, Ïe
k lep‰ímu.

JelikoÏ se místo konání festivalu nachází
v kraji ãesko-polsko-nûmeckého trojmezí,

jaksi logicky se nabízí uvádût vedle domá-
cích jmen právû soubory z Nûmecka a Pol-
ska (navíc pak z Anglie a Belgie). V men‰ím
mûfiítku si organizátofii tento nápad vyzkou-
‰eli uÏ na minulém roãníku (nûmeãtí Zom-
bie Joe and The Dustbowlers a Poláci Zlod-
zieje Glow) a v pfií‰tích letech by se mûl
internacionální duch festivalu stát nepsa-
n˘m pravidlem. Letos na hlavní scénu festi-
valu zavítají pol‰tí ska-punkefii Leniwiec,
angliãtí Vermont (britsk˘ beat/IndiePop)
a barvy Nûmecka budou reprezentovat:
Big Bad Shakin (rockabilly band), c4space
(Independent-Rock) a Eva Loft band (aã
vzhledem kfiehká, hlasem drsná dívka s ost-
rou rockovou kapelou za zády).

Druhou, neménû zásadní novinkou je pre-
miéra druhé scény, na níÏ se budou pre-
zentovat nadûjné mladé rockové kapely,

o nichÏ v budoucnosti (doufejme) je‰tû
usly‰íme, respektive uÏ zavedené indepen-
dent svûÏenky, s nimiÏ by bylo ‰koda vás
neseznámit. Konkrétnû se jedná o Bonesaw
in the brain (Varnsdorf), ememvoodoo-
pöka (CZ), Moonprojekt vs. Lilac (CZ), Mo-
onprojekt vs. Lilac (CZ), Advent (PL), The
Brood (D), OW (Belgie), River for Sale (Dolní
PodluÏí), Blasting Out Of  Lethargy (Nov˘
Bor). A je‰tû nûco, letos na druhé scénû vy-
stoupí divadlo Demago se svou hudebnû-
pantomimickou show.

A nyní uÏ jen ve zkratce, co vás letos
ãeká na hlavní scénû z „tuzemsk˘ch
zdrojÛ“:

Houba, âellisti, PraÏsk˘ v˘bûr, Irish Dew
a Psí vojáci 

To v‰ecko a je‰tû víc  5. a 6. srpna na 19.
âtverci v Dolní Poustevnû!
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Dovolte nám prosím tímto oznámit, Ïe ke
dni 31. 7. 2005 ukonãuje svÛj provoz Linka
dÛvûry âeská Lípa. Poslední volající se
proto bude moci dovolat na ãíslo 487 853
210 v pátek 29. 7. do 20 hodin. Ve stejn˘
den do 12.00 hodin bude zodpovûzen po-
slední e-mail (LinkaDuvery.CL@seznam.cz).

Po tomto datu bude moÏné volat na Linku
dÛvûry Liberec 485 177 177 (a e-maily posí-
lat na adresu odpovim@napismi.cz) nebo
jakoukoli jinou linku dÛvûry, jejichÏ seznam
naleznete na webov˘ch stránkách âeské
asociace pracovníkÛ linek dÛvûry
www.capld.cz.

Linka dÛvûry âeská Lípa ukonãuje
svÛj provoz

19. roãník festivalu âTVEREC (5. a 6. srpen 2005)

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU PRÁCE V DĚČÍNĚ
NA ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN

Od 1. července 2005 dochází na všech
útvarech (vč. pracovišť státní sociální pod-
pory) Úřadu práce v Děčíně ke změně úřed-
ních hodin:
pondělí: 8.00 – 17.00 hodin
úterý: 8.00 – 13.00 hodin
středa: 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 – 13.00 hodin
pátek: 8.00 – 13.00 hodin (pouze pro evi-
denci nových uchazečů o zaměstnání a pří-
jem žádostí o dávky státní sociální podpory)Tour de Feminin



I. Hlavní program
16. zasedání Zastupitelstva mûsta 
Usnesení RM ã. 60 - 01 

RM bere na vûdomí konání 16. zasedání Zastu-
pitelstva mûsta, které se uskuteãní 9. ãervna
2005 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MûÚ.
Hlavními body programu jsou:
a) Závûreãn˘ úãet - zpráva o hospodafiení za

rok 2004
b) Zpráva o hospodafiení pfiíspûvkové organi-

zace Základní ‰kola Krásná Lípa 

Závûreãn˘ úãet - zpráva o hospodafiení za rok
2004 
Usnesení RM ã. 60 - 02 
RM bere na vûdomí závûreãn˘ úãet - zprávu
o hospodafiení za rok 2004 pfiedloÏenou pfied-
sedou finanãního v˘boru Jifiím ·ediv˘m dle
pfiedloÏeného návrhu.  

Zpráva o hospodafiení Základní ‰koly 
Usnesení RM ã. 60 - 03 
RM bere na vûdomí zprávu o hospodafiení pfiís-
pûvkové organizace Základní ‰kola Krásná
Lípa za rok 2004. 

V˘bûrové fiízení na Centrum NP â· I. 
Usnesení RM ã. 60 - 04 
RM bere na vûdomí protokol o otevírání obá-
lek s nabídkami na vefiejnou zakázku „Cent-
rum NP âeské ·v˘carsko I - stavba“ a prÛbûh
vyhodnocování komisí. RM ukládá starostovi
mûsta pfiipravit návrh pfiípadné redukce roz-
sahu provádûn˘ch prací ke schválení ZM. 

Úkoly ze zastupitelstva mûsta 
Usnesení RM ã. 60 - 05 
RM bere na vûdomí zprávu o plnûní úkolÛ z 15.
zasedání Zastupitelstva mûsta Krásná Lípa. 

Kontrola plnûní úkolÛ ZM 
Usnesení RM ã. 60 - 06 
RM bere na vûdomí plnûní dlouhodob˘ch
úkolÛ vypl˘vajících z usnesení Zastupitelstva
mûsta Krásná Lípa. 

Kontrola plnûní úkolÛ RM 
Usnesení RM ã. 60 - 07 
RM bere na vûdomí kontrolu plnûní úkolÛ vy-
pl˘vajících z usnesení Rady mûsta pfiedloÏe-
nou tajemníkem MûÚ Janem Koláfiem. 

II. Do‰lá po‰ta
Bezúplatn˘ pfievod pozemkÛ 
Usnesení RM ã. 60 - 08 
RM doporuãuje ZM schválit bezúplatn˘ pfievod
p. p. ã 1353, st. p. ã. 235/1 a p. p. ã. 2783, v‰e
k. ú. Krásná Lípa od ¤ímskokatolické farnosti
Krásná Lípa a následné zfiízení bezúplatného
vûcného bfiemene na pfiístupovou cestu ve
prospûch ¤ímskokatolické farnosti Krásná Lípa.
Mûsto Krásná Lípa uhradí ve‰keré náklady
s pfievodem spojené. 

Byty 
Usnesení RM ã. 60 - 09 
RM schvaluje Lucii StaÀkové, Potoãní 107/6,
Krásná Lípa podnájem bytu ã. 5, Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa pro Romanu Pavelko-
vou, bytem Na Valech 221/3, Rumburk.  

Brána Studánecká 474/21 
Usnesení RM ã. 60 - 10 
RM schvaluje vybudování brány k uzavfiení ob-
jektu Studánecká 474/21 za tûchto podmínek:
1. bránu vybudují nájemníci domu Studáne-

cká 474/21 na vlastní náklady

2. klíãe od brány obdrÏí také majitelé objektÛ
Studánecká 19 a Studánecká 23

3. na vybudování brány bude dohlíÏet ve-
doucí odboru OMCS 

III. RÛzné
Smûrnice ã. 7 
Usnesení RM ã. 60 - 11 
RM schvaluje smûrnici ã. 7 pro poskytování
a úãtování cestovních náhrad dle pfiedloÏe-
ného návrhu. 

Smûrnice ã. 8 
Usnesení RM ã. 60 - 12 
RM schvaluje smûrnici ã. 8 k závodnímu stravo-
vání dle pfiedloÏeného návrhu. 

Komisní prodej 
Usnesení RM ã. 60 - 13 
RM schvaluje dodatek ã. 1 ke smlouvû o komi-
sním prodeji ã. 2002/49/12-068 uzavfiené mezi
mûstem Krásná Lípa a âeské ·v˘carsko, o. p.
s. Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu. 

V˘pomoc zamûstnavatele v tíÏivé Ïivotní situ-
aci 
Usnesení RM ã. 60 - 14 
RM schvaluje finanãní v˘pomoc zamûstnava-
tele v tíÏivé Ïivotní situaci v celkové v˘‰i 2.000
Kã a bezplatné poskytnutí sluÏeb do v˘‰e 1.300
Kã, jako podíl na úhradû nákladÛ pohfibu Evy
Demeterové, zamûstnance mûsta Krásná
Lípa.  

Zmûna smlouvy o poskytování právních sluÏeb 
Usnesení RM ã. 60 - 15 
RM schvaluje zmûnu ã. 3 Smlouvy o poskyto-
vání právních sluÏeb mezi mûstem Krásná Lípa
a JUDr. Evou Ruthovou, advokátem, Varnsdorf,
v pfiedloÏeném znûní. 

Pfievod hfibitova na SnûÏné 
Usnesení RM ã. 60 - 16 
RM ukládá Janu Koláfiovi nabídnout pfievod
správy hfibitova na SnûÏné do ¤ímskokatolické
farnosti SnûÏná, popfiípadû jednat o bezplat-
ném pronájmu ãásti p. p. ã. 1313/2, st. p. ã.
159, p. p. ã. 1313/1, p. p. ã. 1313/6 a st. p. ã.
160, v‰e k. ú. Vlãí Hora (pfiístupová cesta na
hfibitov).  

Nové obrubníky a vpusti 
Usnesení RM ã. 60 - 17 
RM v souvislosti s provedením nového asfalto-
vého povrchu ve Smetanovû ulici schvaluje
osazení nov˘ch obrubníkÛ a de‰Èov˘ch vpustí
(pravá strana) dle nabídky firmy SaM, silnice
a mosty, a. s. Varnsdorf.  

Kanalizace 
Usnesení RM ã. 60 - 18 
RM schvaluje provedení první etapy soukro-
m˘ch ãástí kanalizaãních pfiípojek mûstsk˘ch
objektÛ dle pfiedloÏeného návrhu firmy Ventos,
Rumburk za celkovou cenu do 1mil. Kã bez
DPH.  

Byty 
Usnesení RM ã. 60 - 19 
RM ukládá odboru majetkovému a civilnû
správnímu provádût opravy v mûstsk˘ch by-
tech v˘hradnû dle nafiízení vlády ã. 258/1995
Sb. . Provádûní oprav za úplatu se s úãinností
od 1. 6. 2005 ru‰í.  

Pronájem kÛlen 
Usnesení RM ã. 60 - 20 

RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem 2
dfievûn˘ch kÛlen o rozloze cca 18 m2 na p. p.
ã. 374/1 mezi mûstem Krásná Lípa a NadûÏ-
dou Polákovou, bytem PraÏská 257/3, Krásná
Lípa.

Závûreãná zpráva - otoãka SnûÏná 
Usnesení RM ã. 60 - 21 
RM se seznámila na místû se souãasn˘m sta-
vem odstranûné otoãky na SnûÏné a bere na
vûdomí závûreãnou zprávu ve vûci odstranûní
nepovolené stavby otáãecí plochy a komuni-
kace na SnûÏné.  

Zru‰ení usnesení RM 
Usnesení RM ã. 60 - 22 
RM ru‰í své usnesení ã. 59 - 26 a 59 - 27 ze dne
19. 5. 2005 z dÛvodu zmûny vlastníka obou ob-
jektÛ. 

Prodej pozemku 
Usnesení RM ã. 60 - 23 
RM ru‰í usnesení RM ã. 59-30 ze dne 19. 5. 2005
ve vûci prodeje p. p. ã. 1347/2, k. ú. Vlãí Hora
z dÛvodu zji‰tûní chyby v mapû. 

Odkoupení pozemku 
Usnesení RM ã. 60 - 24 
RM doporuãuje ZM:
1. zru‰it usnesení ZM ã. 10-14/2004 ze dne 22. 4.
2004
2. schválit prodej p. p. ã. 1347/2 o v˘mûfie 862
m2 a p. p. ã. 1361 o v˘mûfie 107 m2, v‰e k. ú.
Vlãí Hora za úãelem zfiízení zahrady Miroslavu
a Jaroslavû Krákorov˘m, bytem Praha 1, Helli-
chova 16 za cenu 32.805 Kã za podmínky od-
koupení ãásti st. p. ã. 153, k. ú. Vlãí Hora mûs-
tem. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.
3. schválit odkoupení ãásti st. p. ã. 153, k. ú.
Vlãí Hora zabrané místní komunikací od Miro-
slava a Jaroslavy Krákorov˘ch, bytem Praha 1,
Hellichova 16 za cenu 15 Kã/m2. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.  

Dopravní obsluÏnost 
Usnesení RM ã. 60 - 25 
RM schvaluje smlouvu s Dopravním podnikem
Ústeckého kraje a.s. o plnûní závazku vefiejné
sluÏby - zabezpeãení dopravní obsluÏnosti
územního obvodu mûsta Krásná Lípa do 31.
12. 2006 dle pfiedloÏeného návrhu.

Základní ‰kola - rozpoãet 
Usnesení RM ã. 60 - 26 
RM doporuãuje ZM schválit pfiíspûvkové orga-
nizaci Základní ‰kola Krásná Lípa zmûnu vyuÏití
úãelového pfiíspûvku ve v˘‰i 250.000 Kã na sta-
vební úpravy k vytvofiení multifunkãní uãebny
(studovna - knihovna - uãebna). 

Umístûní reklamy ve sportovním areálu 
Usnesení RM ã. 60 - 27 
RM schvaluje vzor smlouvy na umístûní pla-
cené reklamy ve sportovním arálu a povûfiuje
místostarostku mûsta Hanu Volfovou k podpisu
tûchto smluv.  

Likvidaãní komise 
Usnesení RM ã. 60 - 28 
RM schvaluje návrh na likvidaci a prodej ma-
jetku mûsta Krásná Lípa dle pfiedloÏeného ná-
vrhu. 

Mimofiádná inventarizace 
Usnesení RM ã. 60 - 29
RM schvaluje sloÏení DIK (dílãí inventarizaãní
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komise) k provedení mimofiádné inventarizace
zásob na skladû SMM v roce 2005, kde pfiedse-
dou je Karel Homolka a ãleny Jitka Peterková
a Pavel BartoÀ a ukládá DIK v tomto sloÏení
provést k 30. 6. 2005 mimofiádnou inventarizaci
zásob na skladû SMM.  

Mimofiádná inventarizace 
Usnesení RM ã. 60 - 30 
RM schvaluje sloÏení DIK (dílãí inventarizaãní
komise) k provedení mimofiádné inventarizace
zásob na skladû TS v roce 2005, kde pfiedse-
dou je Pavel BartoÀ a ãleny Jitka Peterková
a Eva Kamberská a zároveÀ ukládá DIK
v tomto sloÏení provést k 30. 6. 2005 mimofiád-
nou inventarizaci zásob na skladû TS. 

Plán akcí kulturního domu 
Usnesení RM ã. 60 - 31 

RM se schvaluje plán akcí kulturního domu,
kulturních akcí a kina na mûsíc ãerven 2005
dle pfiedloÏeného návrhu.  

Vydání ãasopisu âeské ·v˘carsko - deset let
Krásné Lípy 
Usnesení RM ã. 60 - 32 
RM schvaluje vydání ãasopisu âeské ·v˘car-
sko - deset let Krásné Lípy ke 135. v˘roãí pov˘-
‰ení Krásné Lípy na mûsto.  

IV. Informace
RM projednala tyto informace: 

- CD Vlastivûda ·luknovského v˘bûÏku
- kopie dopisu ohlednû zmûny PSâ
- dopis od pana Zahrádky ohlednû prodeje

pozemku
- pozvánka na oslavy 60. v˘roãí zaloÏení oddílu

kopané v Krásné Lípû
- kopie dopisu z Ministerstva informatiky

ohlednû zmûn PSâ
- pfiedbûzn˘ poloÏkov˘ rozpoãet parkovi‰tû na

sídli‰ti v Krásné Lípû
- zpráva vedoucího TS Pavla Bartonû o údrÏbû

mûstské kanalizace a de‰Èov˘ch vpustí
- Mal˘ turistick˘ prÛvodce Krásnolipskem vy-

dan˘ KâT Krásná Lípa
- dûkovn˘ dopis od âeského ·v˘carska,

o. p. s.
- návrh projektu Svût pfiírody a lidí - Dny âes-

kého ·v˘carska 3. 9. 2005
- pfiehled náv‰tûvnosti v mûstské knihovnû
- propagaãní materiály od âeského ·v˘carska

o. p. s. 

RM projednala tento zápis z komise:
- likvidaãní ze dne 27. 5. 2005
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Stejnû jako v loÀském roce provázel Tol-
‰tejnské slavnosti dé‰È. Ani to v‰ak náv‰tûv-
níky neodradilo a na hrad Tol‰tejn dorazili
v hojném poãtu. Slavnosti stejnû jako v loÀ-
ském roce zahájil v pátek veãer koncert
v kapli na KfiíÏové hofie, hned po jeho skon-
ãení se lidé vydali na svûtlu‰kov˘ pochod
s pochodnûmi, lampiony, lucernami a lou-
ãemi a v jeho cíli spoleãnû nasvítili hrad Tol-
‰tejn. Hlavní program v‰ak pfiipadl na sobotu.
Dopoledne patfiilo dûtem, odpoledne pak
Albrechtu Berkovi a jeho choti, kter˘ se svou
druÏinou zavítal na slavnostnû nazdoben˘
hrad Tol‰tejn, aby zde pfiijal purkmistry a rych-
táfie svého panství. Zvûdaví poddaní, ktefií

na hrad dorazili s ním se i tentokrát mohli po-
bavit pfii nejrÛznûj‰ích doplÀkov˘ch akcích.

O jejich zábavu se postarali rytífii, nechy-
bûla ani pravá stfiedovûká hudba. Neofici-
ální ãást programu se odehrávala v pod-
hradí aÏ do pozdních noãních hodin.
V rámci slavností byla vyhodnoceni nejlep‰í
vandrovníci loÀské hry Vandrování Tol‰tejn-
sk˘m panstvím a korunováni nejlep‰í hráãi
mariá‰ov˘ch turnajÛ.

Leto‰ní Tol‰tejnské slavnosti byly v pofiadí
pát˘mi a tradiãnû se konají u pfiíleÏitosti oslav
vzniku Tol‰tejnského panství a zahájení dal-
‰ího roãníku hry Vandrování po Tol‰tjenském
panství.

Tol‰tejnské slavnosti provázel dé‰È


