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Prodej bytÛ z majetku mûsta
Zastupitelstvo mûsta schválilo na svém zasedání 22. 4. 2004 Zásady prodeje bytového
fondu panelové zástavby z majetku mûsta
Krásná Lípa. Od tohoto kroku si vedení mûsta
slibuje nalézt vlastníka domÛ v Nemocniãní ulici
ãp. 26, 28, 32 a 36, kter˘ bude objekty spravovat a lépe zajistí jejich dlouhodobé opravy
a rekonstrukce. S podrobnostmi o v˘hodách
a nev˘hodách jednotliv˘ch zpÛsobÛ vlastnictví
byli nájemníci mûstsk˘ch bytÛ seznámeni na informativní schÛzce, která se uskuteãnila 17. 5.
2004 v kulturním domû.
„Koupû bytu pﬁípadnû probûhne, buì do
osobního vlastnictví, nebo vstupem do bytového druÏstva,“ uvedl starosta Zbynûk Linhart

a dodal: „Dlouhodobé zku‰enosti prokazují, Ïe
vlastníci bytÛ (v obou formách vlastnictví) dokáÏí lépe a zodpovûdnûji o objekt peãovat.
Správa ve‰ker˘ch objektÛ v majetku mûsta je
velmi nákladná a souãasná v˘‰e regulovaného nájemného neumoÏÀuje realizaci zásadních investic.“
Nájemníci, kter˘ch se prodej bytÛ t˘ká, obdrÏeli dotazník, kter˘ zkoumal jejich zájem o koupi
bytu. JestliÏe se 70 % nájemníkÛ vysloví pro privatizaci, mûl by se prodej bytÛ uskuteãnit do
konce roku 2004 s úãinností k 1. 1. 2005. Uzávûrka ankety byla 31. 5. 2004. S jejími v˘sledky
vás seznámíme v dal‰ím ãísle Vik˘ﬁe.
(mrk)

Setkání starostÛ z Národního parku
V pátek 21. kvûtna se v Hﬁensku konalo
pracovní setkání starostÛ mûst a obcí
z území národního parku se ãleny správní
rady obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské
·v˘carsko (OPS â·). Na programu bylo projednání moÏností spolupráce na projektech
zamûﬁen˘ch na pozitivní rozvoj obcí v âeském ·v˘carsku a jeho okolí. „V leto‰ním
roce OPS rozdûlí prostﬁedky v celkové v˘‰i
300 000 Kã na volnoãasové, v˘chovné, pre-

zentaãní a kulturní aktivity realizované v obcích âeského ·v˘carska,“ uvedl ﬁeditel spoleãnosti Mgr. Marek Mráz. Starostové z obcí
na území národního parku se shodli, Ïe v regionu chybí zvlá‰tû spoleãn˘ propagaãní
materiál. Zámûry ostatních projektÛ mají jejich pﬁedkladatelé popsat na zvlá‰tním formuláﬁi. O pﬁidûlení finanãní podpory rozhodne správní rada OPS.
(mrk)

Dûtsk˘ den

dopoledni pﬁevlékli za pohádkové bytosti, se
sice líbili, ov‰em bezkonkurenãní úspûch mezi
úãastníky pochodu nakonec sklidili, stejnû
jako v loÀském roce, ãtyﬁi barevní panáãci Teletubbies, teprve s velk˘m odstupem se dûtem a jejich doprovodu líbila druhá Pipi Punãochatá. Pak uÏ se v‰ichni jen a jen bavili pﬁi
nejrÛznûj‰ích soutûÏích Miroslava Vaise o lákavé ceny. Za velmi dobré organizaãní zaji‰tûní Dne dûtí o Pohádkového lesa se slu‰í podûkovat mûstsk˘m organizacím, základní
‰kole, kynologÛm a ﬁadû dobrovolníkÛ.
·árka Pe‰ková

Nûkolik pﬁíleÏitostí k oslavû mají dûti z Krásné
Lípy. Svou akci pﬁipravilo ke Dni dûtí v nedûli
30. 5. 2004 romské sdruÏení âaãipen. Mûsto
pﬁipravilo oslavy v sobotu 29. 5. 2004 po skonãení turistického pochodu Cesta pohádkov˘m lesem.
Tentokrát se na sedmikilometrovou trasu pohádkov˘m lesem vydalo 682 dûtí a jejich rodiãÛ z Krásné Lípy, blízkého okolí i vzdálenûj‰ích míst (napﬁ. Prahy nebo Hannoveru).
Nejmlad‰ímu úãastníkovi pochodu byly dva
mûsíce, nejstar‰ímu 67 let. V‰ichni turisté na
ãtrnácti pohádkov˘ch stanovi‰tích plnili tradiãní i zcela netradiãní úkoly s vodníky, vílami,
princeznami, ãerty, ale i populárními televizními postaviãkami z oblíben˘ch televizních seriálÛ. V cíli pochodu na základnû KâT pak na
v‰echny v˘letníky ãekal nejen diplom a sladká
odmûna, ale na malé vandrovníky také
oslava Dne dûtí s pﬁehlídkou v‰ech pohádkov˘ch bytostí a s následn˘m vyhodnocením
nejlep‰í z nich. V‰ichni ti, kteﬁí se v sobotním

Také vás uãili - co je psáno, to je dáno?
Nebo v na‰em pﬁípadû - co je zakresleno v mapû, je odrazem skuteãnosti?
Nûkteﬁí z krásnolipsk˘ch obyvatel si jiÏ vyzkou‰eli, co to je skuteãnost v podání Katastrálního úﬁadu.
Jeho pracovníci mûli na pﬁelomu let
2003-2004 provést v katastrálním území
Krásná Lípa „pﬁípravu obnovy katastrálního operátu nov˘m mapováním“. Laicky ﬁeãeno, sladit novû vznikající digitální mapy se skuteãností. Z toho dÛvodu
probíhají místní ‰etﬁení, pﬁi nichÏ se zji‰Èuje
prÛbûh hranic pozemkÛ a vnûj‰ího prÛbûhu budov. Vlastníci nemovitosti mûli
za úkol k datu místního ‰etﬁení oznaãit trval˘m zpÛsobem hranice sv˘ch pozemkÛ. Pﬁedem bylo ﬁeãeno, Ïe spor
mezi sousedy o prÛbûh hranic by mûl
b˘t ﬁe‰en jejich domluvou, teprve poté
soudní cestou.
Pamatoval v‰ak nûkdo i na pﬁípad, Ïe
sousedé jsou v naprosté shodû, ale nestaãí se divit názorÛm povûﬁen˘ch pracovníkÛ Katastrálního úﬁadu? Podle nich
by si obãan mûl zamûﬁit svÛj pozemek
podle stávajících map, coÏ není moÏné,
protoÏe se rozcházejí se skuteãností
a právû z toho dÛvodu se provádí digitalizace map. Na vysvûtlenou, napﬁ. kino
leÏí podle mapy o tﬁi metry jinde. Úãelem
nového mapování není stûhovat kino,
ale dát mapy do souladu se skuteãností.
AÏ se nûco takového pﬁihodí i vám,
máte jen jednu moÏnost. Nedejte se a trvejte na svém. Mûsto Krásná Lípa ví
o nesrovnalostech, a proto koncem
kvûtna opakovanû (po nûkolikáté v posledním roce) vyzvalo Katastrální úﬁad
k odpovûdi na otázku, kdy bude dokonãena digitalizace katastrálního území
Krásná Lípa, a jak ﬁe‰it sporné pﬁípady,
které se zaãaly mnoÏit. Odpovûì zatím
nedorazila.
Klára Mr‰tíková

Pozvánka
Ve ãtvrtek 17. 6. 2004 od 17.00 hod se
v zasedací místnosti Mûstského úﬁadu
v Krásné Lípû uskuteãní zasedání Zastupitelstva mûsta Krásná Lípa. Na programu bude mimo jiné prodej bytÛ
v panelové zástavbû, projekt Centrum
âeské ·v˘carsko I., zpráva o ãinnosti
Kﬁinice s. r. o. a zpráva velitele jednotky
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ o organizaci poÏární ochrany ve mûstû.
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Upozornûní
Na základû zmûny zákona 99/2004 Sb.
o rybníkáﬁství a vyhlá‰ky 197/2004 Sb. do‰lo ke zmûnû v˘dejného místa rybáﬁsk˘ch
lístkÛ. Od 1. 5. 2004 je vydává Mûstsk˘
úﬁad v Rumburku (nová budova), odbor
Ïivotního prostﬁedí, Ing. V. Mráz.
Dal‰í svoz separovaného odpadu probûhne v pondûlí 14. 6. 2004 na Vlãí Hoﬁe
a v Zahradách a ve ãtvrtek 17. 6. 2004
v Krásné Lípû.

VyuÏití mariánské
kaple ve Vlãí Hoﬁe

Návratka



Letos v ﬁíjnu uplyne 134 let od vysvûcení kaple Panny Marie Karmelské ve Vlãí Hoﬁe. Neradostn˘ stav tohoto malého svatostánku se
mûsto Krásná Lípa rozhodlo ﬁe‰it rekonstrukcí.
Obyvatelé Vlãí Hory a Zahrad i v‰ichni dal‰í
Krásnolipané dostali v mûsíci dubnu pﬁíleÏitost
vyslovit se k budoucímu vyuÏití objektu.
NámûtÛ pﬁi‰lo dvanáct a jejich autorÛm patﬁí
podûkování. Vût‰ina dopisÛ a telefonátÛ zaãínala stejnû - kaple sice není architektonicky
pﬁíli‰ cenná, ale je dominantou Vlãí Hory a byla
by ‰koda ji nezachránit. Nûkteﬁí z obyvatel Vlãí
Hory pﬁislíbili pﬁispût finanãnû na její opravu,
jestliÏe bude vypsána veﬁejná sbírka, nebo zajistit opravu zvonu ãi hodin. Z do‰l˘ch námûtÛ
jmenujme: prostor pro v˘stavy, koncerty
a pﬁedná‰ky, regionální muzeum Vlãí Hory, pamûtní síÀ slavn˘ch krasnolipsk˘ch rodákÛ, informaãní stﬁedisko ãi v˘stavní prostor pro v˘robky
z chránûn˘ch dílen. âtyﬁicítka obyvatel Vlãí Hry
a Zahrad se shodla na navrácení objektu pÛvodnímu úãelu, tj. znovuvysvûcení. Toto pﬁání
se se zámûrem kulturního vyuÏití objektu nevyluãuje. Jak sdûlil páter Pavel Tich˘ z rumburského ﬁímsko-katolického dûkanství: „Poﬁádání
kulturních akcí v kapli Panny Marie Karmelské
neubere na jejím v˘znamu, naopak do ní vrátí
tolik potﬁebn˘ Ïivot a pozvedne ji.“ Jako
správce farnosti Brtníky, pod jejíÏ správu spadá
i Vlãí Hora, mÛÏe pﬁislíbit uspoﬁádání tradiãních
bohosluÏeb na svátek Panny Marie Karmelské.
Mûsto Krásná Lípa podalo Ïádost o dotaci na
opravu objektu z Programu na podporu cestovního ruchu Ústeckého kraje. Pokud zde
mûsto neuspûje, bude hledat i jiné dotaãní
moÏnosti. „Po rekonstrukci by mûl b˘t prostor
vyuÏit pro kulturní akce, jako jsou v˘stavy
a koncerty. Souãasnû by tu mûlo fungovat
malé informaãní stﬁedisko a v pﬁípadû zájmu
obyvatel Vlãí Hory se uspoﬁádají bohosluÏby,“
sdûlila místostarostka Hana Volfová.
(mrk)
Sbûr tﬁídûného odpadu do pytlÛ
Vyhovuje vám souãasná svozová trasa?
Co navrhujete vylep‰it v systému sbûru
tﬁídûného odpadu v Krásné Lípû?

Návratku prosím odevzdejte do pátku 18. 6. 2004 na
informaãní stﬁedisko nebo podatelnu mûstského úﬁadu.
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Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 10.-13. 6. 2004 se uskuteãní volby
do Evropského parlamentu (EP) na celém
území EU. Pro âeskou republiku to znamená, Ïe
volby se konají v pátek 11. 6. 2004 od 14.00 do
22.00 hod a v sobotu 12. 6. 2004 od 8.00
do14.00 hod. V âeské republice bude voleno
24 poslancÛ, jejichÏ volební období je 5 let,
takÏe dal‰í volby budou v roce 2009.
Kdo má právo volit? Ve volbách do EP má
právo volit kaÏd˘ obãan âR, kter˘ alespoÀ
v druh˘ den voleb dosáhl vûku 18 let, a kaÏd˘
obãan jiného ãlenského státu, kter˘ alespoÀ
v druh˘ den voleb dosáhl vûku 18 let a je po
dobu 45 dnÛ veden v evidenci obyvatel âR.
Kde lze volit? V Krásné Lípû se bude volit v základní ‰kole a v Zahradách ve Pharmingu.
Co musí mít voliã s sebou? Voliã se po pﬁíchodu do volební místnosti musí prokázat platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním,
diplomatick˘m ãi sluÏebním pasem âR. Voliã,
kter˘ je obãanem jiného ãlenského státu, musí
prokázat svou totoÏnost a státní obãanství jiného ãlenského státu a skuteãnost, Ïe je na
území âR veden v evidenci obyvatel.

Kdo mÛÏe b˘t zvolen do EP? Poslancem EP
mÛÏe b˘t kaÏd˘ obãan âR a kaÏd˘ obãan jiného ãlenského státu, kter˘ je na území âR nejpozdûji v druh˘ den voleb po dobu nejménû
45 dnÛ veden v evidenci obyvatel a dosáhl
vûku 21 let, není zbaven zpÛsobilosti k právním
úkonÛm, a jde-li o obãana jiného ãlenského
státu, není v ãlenském státû, jehoÏ je státním
obãanem, zbaven práva b˘t volen.
Kdo navrhuje kandidáty? Kandidátní listiny
mohou podávat registrované politické strany
a politická hnutí a jejich koalice. Dle ãeského
zákona o volbách do Evropského parlamentu
(62/2003 Sb.) nemohou kandidovat nezávisl˘
kandidáti stojící mimo registraci politick˘ch
stran, politick˘ch hnutí a koalic.
Kdy budeme znát v˘sledky? Po zavﬁení v‰ech
volebním místností v EU 13. 6. 2004 ve 22.00 hodin se zaãne se sãítáním hlasÛ. Státní volební
komise vyhlásí a zveﬁejní celkové v˘sledky voleb neprodlenû v denním tisku. Evropsk˘ parlament oãekává pﬁedbûÏné v˘sledky ze v‰ech
ãlensk˘ch zemí uÏ v noci ze 13. na 14. 6. 2004.
(jv)

Normální je odpady tﬁídit
– i v Krásné Lípû je co zlep‰ovat
V Krásné Lípû se jiÏ ‰est˘m rokem vyuÏívá separaãních nádob, které jsou pﬁirozen˘m roz‰íﬁením
zavedeného odvozového systému tﬁídûní odpadÛ do sbûrn˘ch pytlÛ. Obãané mohou odpady tﬁídit nûkolika rÛzn˘mi zpÛsoby -do sbûrov˘ch pytlÛ (slouÏí pro sedm oddûlen˘ch
komodit, tedy pro sbûrov˘ papír, nápojov˘ 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 separovan˘ch odpadÛ ve sbûrovém dvoﬁe, umístûném
v areálu TS. Budeme obtíÏnû hledat argument,
proã by se odpady nedaly tﬁídit.
Kter˘ odpad lze do tﬁídûného vhodit a následnû recyklovat, se dozvíte v následujících vydáních Vik˘ﬁe. Dnes v prvním ãlánku se zastavíme u patrnû nejobvyklej‰ího druhu, kter˘m je
SBùROV¯ PAPÍR. Obsah odpadov˘ch pytlÛ
a kontejnerÛ s papírem se pﬁeváÏí do Varnsdorfu na tﬁídící linku firmy Pro EKO. Tam se tﬁídí
dle druhÛ a kvality papíru, následnû se lisuje do
balíkÛ a pﬁipravuje k expedici ke koneãn˘m
zpracovatelÛm papíru – papírnám. Zmínûná
kvalita vytﬁídûní papíru pﬁímo urãuje jeho následné vyuÏití a tedy zpÛsob recyklace. Z novinového papíru, kam patﬁí ãasopisy, noviny,
knihy zbavené vazeb, se‰ity, tiskové a psací papíry vzniká po recyklaci papír urãen˘ k tiskárensk˘m v˘robám – nové tiskoviny. Takov˘ papír se
vyznaãuje svou délkou vlákna. ZároveÀ mÛÏe
b˘t aplikován jako nejkvalitnûj‰í pﬁímûs sbûrového papíru pro v˘robu hygienick˘ch papírÛ, tj.

ubrouskÛ, toaletního papíru apod. Tímto sortimentem se taktéÏ zab˘vala nedaleká papírna
v âeské Kamenici. Z lepenky a kartonu se opût
vyrábí formáty pro lepenkové krabice. Ze smûsného papíru, kam patﬁí drobné netﬁíditelné papíry, letáky, katalogy a ostatní ãist˘ obalov˘
materiál vzniká papír na v˘robu nelepenkov˘ch
krabic, rÛzn˘ch proloÏek a jim podobn˘ch v˘robkÛ. V men‰ím mnoÏství se smûsn˘ papír
spolu se sbûrov˘m textilem pouÏívá na v˘robu
stﬁe‰ních lepenek. Pﬁedev‰ím prostﬁednictvím
vagonové pﬁepravy je vytﬁídûn˘ lisovan˘ papír
dodáván do papíren ve ·tûtí, do Paposu v Ostrovû nad Ohﬁí, do Papíren v Bûlé pod Bezdûzem, ale i do Novosedlic, pﬁíp. do EMBA Paseky
nad Jizerou.
Papír kter˘ nepatﬁí do sbûrového papíru, coÏ
jsou papíry zneãi‰tûné, rÛzné mastné a voskované papíry, kopíráky a dehtované papíry
a k na‰í nelibosti se objeví ve tﬁídûném odpadu, konãí v liberecké spalovnû komunálních
odpadÛ Termizo, kde je ﬁízenû termicky vyuÏíván. MnoÏství odpadu pﬁedané spoleãnosti
Termizo se za v‰echny vámi vytﬁídûné komodity
pohybuje v rozpûtí 3 aÏ 5%.
Tak tedy vy, kdo jste je‰tû nezaãali, pﬁidejte
se! Staãí se jen rozhodnout pro nepochybnû
potﬁebnou vûc a pak si vyzvednout odpadové
pytle. Ty jsou zdarma v informaãním stﬁedisku
na námûstí, nebo na Technick˘ch sluÏbách.
Va‰ím pﬁiãinûním sníÏíte objem popelnic, a tím
sníÏíte mnoÏství ukládaného odpadu na
skládce v RoÏanech. V neposlední ﬁadû pomÛÏete Ïivotnímu prostﬁedí!
DrÏíme Vám palce! Pro EKO Varnsdorf
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Zkrátka
 V prostoru pﬁed kulturním domem probíhají práce na narovnání kﬁiÏovatky. Pﬁi stavebních úpravách souãasnû na obou stranách silnice budou poloÏeny nové chodníky
a obrubníky, které doplní pruh zelenû. Pﬁed
tûlocviãnou se do zemû uloÏí rozvody elektrického vedení.
 Od kvûtna 2004 jsou Mûstsk˘ úﬁad
v Krásné Lípû, Správa majetku mûsta
a mûstská knihovna 24 hodin dennû pﬁipojeny k internetu prostﬁednictvím mikrovlnného spoje. Oproti pÛvodnímu vytáãenému
pﬁipojení se po zﬁízení pﬁístupového bodu na
komínû centrální kotelny sníÏily náklady na
provoz internetu.
 Pﬁed zaãátkem turistické sezóny byla
opravena autobusová zastávka na Kﬁinickém námûstí v Krásné Lípû. Doãkala se nového nátûru a instalace aktualizovaného informaãního panelu krytého plastovou
deskou. Turisté tak získali základní informace
o historii mûsta a v˘znamn˘ch rodácích
i tipy na v˘lety. Doufejme, Ïe se nebude
opakovat její loÀská pﬁedprázdninová devastace.
 V pondûlí 14. 6. 2004 by mûl Krásnou Lípu
nav‰tívit ministr Ïivotního prostﬁedí Libor
Ambrozek. Prohlédne si galerii âeského ·v˘carska a zúãastní slavnostního otevﬁení sportovního areálu odpalem na minigolfovém
hﬁi‰ti. Plánována je i prohlídka âOV Krásná
Lípa. Plánována je i prohlídka novû dostavované âOV Krásná Lípa v Krásném Buku.
 Správa Národního parku âeské ·v˘carsko
uvedla v sobotu 22. 5. 2004 do provozu novou cyklostezku o celkové délce cca
6 km, která pﬁes Dolsk˘ ml˘n a Kamenickou
StráÀ spojuje obce Jetﬁichovice a RÛÏovou.
 V informaãních stﬁediscích uveden˘ch
na mapû Tol‰tejnského panství je k dostání
v˘roãní turistická známka Tol‰tejnského
panství.

Do Krásné Lípy
se sjelo
pûvecké mládí
Umûní pûveckého mládí Ústeckého kraje
si 22. 5. 2004 mohli v Krásné Lípû vychutnat
náv‰tûvníci XXII. roãníku festivalu dûtského
sborového zpûvu. PosluchaãÛm a porotû
se postupnû pﬁedstavilo osmnáct pûveck˘ch sborÛ z Ústeckého a Libereckého kraje
i domácí sbory Lipka a Vãeliãky, které spolu
se základní ‰kolou a mûstem Krásná Lípa
akci pﬁipravily. Náv‰tûvníkÛm festivalu byl
v pátek 21. 5. 2004 urãen i zahajovací kon-
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Program krásnolipského kina
PONDùLÍ 7. 6. 2004

KRÁL ZLODùJÒ

18.00 hod.

Fiktivní pﬁíbûh na motivy skuteãn˘ch osudÛ ztracen˘ch a pﬁedãasnû dospûl˘ch dûtí ve
sluÏbách zlodûjského gangu a berlínského nevûstince.
101 min, mládeÏi pﬁístupno od 12 let, 50 Kã.

ST¤EDA 9. 6. 2004

KILL BILL 2

18.00 hod.

Druh˘ poloãas Tarantinovy cesty za krvavou pomstou, v nûmÏ by mûli zemﬁít v‰ichni, kdo
si to zaslouÏí. MládeÏi pﬁístupno, 60 Kã.

PONDùLÍ 14. 6. 2004

TORQUE: OHNIVÁ KOLA

18.00 hod.

Na pln˘ plyn , nejrychleji, nejzbûsileji a nejlegraãnûji.
84 min, mládeÏi pﬁístupno, 50 Kã.

ST¤EDA 16. 6. 2004

SCARY MOVIE 3

18.00 hod.

Opût je tady vyzkou‰ená hororová komedie s osvûdãen˘m hereck˘m obsazením.
85 min, mládeÏi pﬁístupno, 50 Kã.

Pozvánky
 Pﬁijmûte pozvání na pﬁedná‰ku Mgr. Natalie Belisové „Po stopách lidové zboÏnosti…o boÏích mukách“. Uskuteãní se
v pondûlí 14. 6. 2004 od 17.00 hod ve velké
zasedací místnosti Správy Národního parku
âeské ·v˘carsko. Bûhem 1,5 hod. trvajícího
povídání se dozvíte podrobnosti o dÛvodech zﬁizování boÏích muk, jejích typech,
fundátorech (pﬁedev‰ím o náboÏensk˘ch
bratrstvech) a ochranû tohoto druhu památek. Vstup je zdarma.
 Ve stﬁedu 23. 6. 2004 v Jiﬁetínû pod Jedlovou probûhne dûtská olympiáda pro Ïáky
základních ‰kol z Mikroregionu Tol‰tejn.

 V sobotu 26. 6. 2004 od 15.00 hod se
v kulturním domû v Krásné Lípû odehraje
valná hromada Spolku pﬁátel Krásnolipska,
kter˘ letos slaví deset let od svého zaloÏení.
Následovat bude oslava jubilea zakladatele spolku JUDr. Richarda Klose.
 Do konce ãervna je v prostorách dûtské
ozdravovny v Jetﬁichovicích k vidûní putovní
v˘stava To nejlep‰í z v˘tvarné a fotografické
soutûÏe, která pﬁedstavuje vítûze 4. roãníku
v˘tvarné a fotografické soutûÏe Ná‰ Národní park âeské ·v˘carsko. V˘stava poté
poputuje do informaãního stﬁediska v Srbské
Kamenici. Snahou organizátorÛ je instalovat
v˘stavu bûhem turistické sezóny na takov˘ch místech, kde si ji mÛÏe prohlédnout co
nejvíce náv‰tûvníkÛ národního parku.

Národní park otevﬁel v Hﬁensku nové
informaãní stﬁedisko
V pátek 21. 5. 2004 bylo v Hﬁensku u pﬁíleÏitosti Evropského dne parkÛ slavnostnû otevﬁeno nové informaãní stﬁedisko Národního
parku âeské ·v˘carsko. Novû otevﬁené stﬁedisko se stane jiÏ ãtvrt˘m infocentrem národního parku, jehoÏ provozovatelem je
obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko a jeÏ bude poskytovat komplexní tu-

ristické informace zájemcÛm o národní
park i ‰ir‰í oblast âeského ·v˘carska. Souãástí slavnostního programu byl originální
kﬁest nového obrazového kalendáﬁe Národní park âeské ·v˘carsko na rok 2005 autorÛ Z. Patzelta a V. Sojky.
Dana ·tefáãková,
âeské ·v˘carsko o.p.s.

cert festivalu, kter˘m domácí dûtsk˘ sbor
Vãeliãky oslavil dvacáté narozeniny.
Festival má charakter pﬁehlídky dûtského
zpûvu. „Porotu jsme tu mûli pouze proto,
aby mohla b˘t udûlena cena Dr. Slavoje
Princla za nejlep‰í interpretaci lidové
písnû,“ ﬁekla organizátorka festivalu a sbormistrynû Vãeliãek Jarmila Jarolímková.
Cenu si nakonec z Krásné Lípy odvezl dûtsk˘ pûveck˘ sbor Zvonky z Mnichova Hradi‰tû. Krásnolipsk˘ festival je specifick˘ pﬁedev‰ím tím, Ïe se zde schází naprosto
odli‰né sbory. Vedle ‰piãkov˘ch sborÛ s tﬁicetiletou historií tu stojí sbory, které teprve
zaãínají. „Navíc se zde schází univerzitní
pedagogové se sv˘mi b˘val˘mi Ïáky, dnes
sbormistry. Pﬁímo v praxi si tak mohou ovû-

ﬁit, jak si vedou a jakou cestou se jejich
sbormistrovství ubírá,“ podotkla.
·árka Pe‰ková

KaÏdá vãeliãka si na památku odnesla fotografii ze zahajovacího koncertu festivalu
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Otevﬁení sportovního areálu
Od pondûlí 14. 6.2004 bude plnû v provozu cel˘ krásnolipsk˘ sportovní areál.
V tûchto dnech se dokonãuje ozelenûní
areálu podle projektu ing. Karla Hiekeho.
Nedoãkavci se uÏ mohou pﬁipravit na minigolf, kter˘ zatím nebyl v provozu. Novû je
moÏné si zakoupit permanentku, která

sportovce vyjde na 1 500 Kã za rok. Zamluvit si ji mÛÏete u správce areálu pana
·malcla ml. na tel: 608 522 871. JiÏ dnes
jsou sportovi‰tû pﬁi sluneãn˘ch dnech plnû
obsazena. Firmy mají moÏnost umístit na
hﬁi‰tû reklamní panel.
(hv)

Volejbalov˘ turnaj muÏÛ
Pohár osvobození
V sobotu 8. 5. 2004 odstartoval jiÏ 35. roãník turnaje muÏÛ ve volejbale s názvem Pohár osvobození. Byl to historicky první turnaj
konající se na nov˘ch kurtech, kde nás
vedle pﬁedsedy volejbalového oddílu J.
Podhorského pﬁivítal i starosta Zbynûk Linhart. Zmûna byla pro v‰echny dlouholeté
úãastníky opravdu veliká a dodala lesk
právû tomuto jubilejnímu roãníku. Úãast
byla hojná – celkem devût druÏstev rozdûlen˘ch do dvou skupin mezi sebou zmûﬁilo
své síly. KaÏd˘, kdo má rád volejbal a byl
úãasten, mÛÏe potvrdit, Ïe tento turnaj byl
hoden nov˘ch kurtÛ, neboÈ v˘kony podávané v‰emi druÏstvy byly skutku excelentní.
Stejnû tak i gulá‰ pﬁipraven˘ kuchaﬁkami ze
‰kolní jídelny.
Díky za hladk˘ prÛbûh turnaje patﬁí i dal‰ím ãlenÛm oddílu – J. Homolkovi, trenérovi
Ïenského druÏstva, J. Strakovi a ﬁadû volejbalistek, neboÈ v‰ichni ochotnû zaji‰Èovali
v‰e potﬁebné. Svou práci zastával v˘bornû

i správce areálu p. ·malcl a p. Pﬁibyl. Velkou
ãást mravenãí práce spoãívající ve shánûní
sponzorÛ, zvaní soupeﬁÛ i organizaci celého
dne obstarali na jedniãku pﬁedseda J. Podhorsk˘ spoleãnû s V. Povolnou. Závûreãné
hodnocení se neobe‰lo bez sponzora firmy
Novia. Hospoda U Kuruce zase obstarala
oblíben˘ „zlatav˘ mok“.
A v˘sledky turnaje? Po vyrovnan˘ch v˘konech a napínavém finále bylo umístûní
následovné: prvenství neobhájilo druÏstvo
StiBis, putovní pohár se stûhoval do
Dûãína druÏstvu KOVO. umístûní: 1. KOVO,
2. StiBis, 3. Îáci, 4. Rumburk, 5. Jiﬁíkov, 6. Teplice, 7. Krásná Lípa, 8. Varnsdorf, 9. Mikulá‰ovice. Obdivné pohledy a slova chvály
na na‰e sportovi‰tû, ale i dobr˘ pocit
z opravdu úspû‰ného a kvalitního volejbalového dne – to byla krásná teãka za cel˘m turnajem.
D. Lehoczká,
TJ odbíjená

Paintballov˘
turnaj

amatérského paintballového turnaje ãtyﬁãlenn˘ch druÏstev. Startovné na team je
300,- Kã, vãetnû pÛjãovného základního
vybavení. Pro hráãe je pﬁipraveno odpolední grilování a veãerní párty zdarma
v Doubicích.

Zbynûk Marcín a jeho parta poﬁádá v sobotu 19. 6. 2004 v Krásné Lípû 2. roãník

Turistická
luÏická se vrací
V rámci Novoroãního v˘stupu na Vlãí horu
1. 1. 2000 byl pokﬁtûn nov˘ produkt, Originální turistická luÏická. Jednalo se o alkoholick˘ bylinn˘ nápoj. Stará receptura, podle
které je napoj pﬁipravován, osahuje nejkvalitnûj‰í bylinky rostoucí na na‰ich lukách,
vhodnû doplnûné o cizokrajné byliny. Originální luÏická turistická si pro svou jemnou
dobrou chuÈ a men‰í sladkost, neÏ má podobná becherovka, ve velmi krátké dobû
získala oblibu nejen v ﬁadách turistÛ, ale
i u ‰iroké veﬁejnosti. Pro vysokou poﬁizovací
cenu a ztrátu distribuãního místa odstoupil
KâT od dal‰ích objednávek. Pro velké zklamání odbûratelÛ a stálé poptávce klub pﬁehodnotil své prosincové rozhodnutí a vstoupil
s v˘robcem do nového jednání. V zhledem
k úpravám danû z pﬁidané hodnoty, ke zdraÏení vstupních surovin, ztrátû sponzora,
a i pﬁes jen minimální zisk klubu, bude cena
na akcích Klubu ãesk˘ch turistÛ Krásná Lípa
a na jeho distribuãních místech 139 Kã.
U dal‰ích prodejcÛ je nutno poãítat s nav˘‰ením ceny. Dobrá zpráva pro pﬁíznivce Originální turistické luÏické: 7. 5. 2004 bylo u v˘robce objednáno prvních 300 lahví.
Václav Hieke,
pﬁedseda OKâT Krásná Lípa

Inzerce

Inzerce
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USNESENÍ

z 36. zasedání rady mûsta
Krásná Lípa konaného dne
27. kvûtna 2004
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Projekt Centrum âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 36 - 01
RM schvaluje pﬁepracování (úpravu) jednotliv˘ch
projektov˘ch dokumentací na projekt Centrum
âeského ·v˘carska I a to :
1. Stﬁedisko sluÏeb âeského ·v˘carska – Ing. Václav Kortus
2. Rekonstrukce Köglerovy nauãné stezky Krásnolipskem – Ing. Václav Kortus
3. Sportovní areál âeského ·v˘carska – 3.etapa –
Ing.arch. Libor Král
4. Informaãní centrum a stﬁedisko ekologické v˘chovy – úpravy – Ing.arch. Eva Cerhová
II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 36 - 02
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
p.p.ã. 595 ãást cca 900 m2 k.ú. Kyjov u Krásné
Lípy
p.p.ã. 74/1ãást cca 1300 m2 k.ú. Vlãí Hora
st.p.ã. 192/2
31 m2 k.ú. Vlãí Hora
Usnesení RM ã. 36 - 03
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p.p.ã.
1868/4, k.ú. Krásná Lípa Zdence Selingerové, bytem Krásná Lípa, Rooseveltova 1060/17 z dÛvodu
zachování pozemku pro potﬁeby mûsta.
Usnesení RM ã. 36 - 04
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p.p.ã.
597, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy Ing. Jaromíru Otipkovi,
bytem Praha 6, Koulova 163/1563 z dÛvodu zachování pozemku pro potﬁeby mûsta.
Usnesení RM ã. 36 - 05
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p.p.ã.
2168/2 o v˘mûﬁe cca 50 m 2, k.ú. Krásná Lípa za
úãelem v˘stavby rekreaãního objektu ZdeÀku
Podhorskému, bytem Dolní Poustevna, SoubûÏná
417 z dÛvodu zachování pozemku pro potﬁeby
mûsta.
Usnesení RM ã. 36 - 06
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã. 1208
o v˘mûﬁe 1142 m2, k.ú. Vlãí Hora za úãelem zﬁízení
zahrady Ivonû Böhmové, bytem Krásná Lípa,
SnûÏná 30 z dÛvodu zachování pozemku pro potﬁeby mûsta.
Usnesení RM ã. 36 - 07
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p.p.ã.
580/1 a ãásti p.p.ã. 580/2, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
za úãelem v˘stavby a údrÏby domácí âOV Ing.
Vladislavu Holému, bytem PlzeÀ,
U âeského dvora 21 z dÛvodu prodeje pozemkÛ jinému zájemci.
2. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 36 - 08
RM neschvaluje pronájem p.p.ã. 273/1, k.ú. Krásn˘
Buk ZdeÀku Jindrovi, bytem Rumburk, Textilní 60/5
z dÛvodu prodeje pozemku jinému Ïadateli.
Usnesení RM ã. 36 - 09
RM neschvaluje pronájem ãásti p.p.ã. 355 o v˘mûﬁe 330 m2 a p.p.ã. 356 o v˘mûﬁe 818 m2 v‰e k.ú.
Krásná Lípa z dÛvodu zachování pozemku pro potﬁeby mûsta.
Usnesení RM ã. 36 - 10
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout pozemky:
p.p.ã. 1212
ãást 150 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 743/1
154 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 743/2
160 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 749/3
268 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 2383/1 ãást 260 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 143/1
2375 m2 k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
p.p.ã. 144/1
3889 m2 k.ú. Kyjov u Krásné Lípy

Pﬁíloha

p.p.ã. 157/1
p.p.ã. 132/1
p.p.ã. 145

636 m2 k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
1696 m2 k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
491 m2 k.ú. Kyjov u Krásné Lípy

Usnesení RM ã. 36 - 11
RM schvaluje dodatek ke smlouvû ã. 99/23/70/025
o nájmu ãásti p.p.ã. 727/2 o v˘mûﬁe 240 m 2, k.ú.
Krásná Lípa, nájemce Oldﬁich Machaã, Krásná
Lípa, Varnsdorfská 89, kter˘m se prodluÏuje doba
nájmu o dal‰ích pût let za podmínky úhrady dluhÛ
vÛãi mûstu v termínu do 15. 6. 2004.
3. SníÏení kupní ceny
Usnesení RM ã. 36 - 12
RM projednala dopis manÏ. âechov˘ch, Krásná
Lípa, Varnsdor fská 85 o sníÏení kupní ceny pozemku p.p.ã. 865/1, k.ú. Krásná Lípa a doporuãuje
ZM trvat na usnesení ZM ã. 10-18/2004 ze dne 22. 4.
2004.
4. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 36 - 13
RM neschvaluje Ïádost Pavla Karmana, Friãova
1099/8, Krásná Lípa o zmûnu nájemní smlouvy ã.
99/22/15-074 nebytov˘ch prostor v objektu PraÏská
261/13, Krásná Lípa na novû zaloÏené sdruÏení
s Thang Nguyn, V Podhájí 240/8, Rumburk.
Usnesení RM ã. 36 - 14
RM ru‰í usnesení RM ã. 35-06 ze dne 13.5.2004 z dÛvodu odmítnutí pronájmu garáÏe v objektu Masarykova 555/45, Krásná Lípa Ïadatelkou Stanislavou
Jadrníãkovou bytem Nemocniãní 1149/12a,
Krásná Lípa.
Usnesení RM ã. 36 - 15
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout garáÏ v objektu Masarykova 555/45, Krásná Lípa. Mûsíãní nájemné ãiní 984,- Kã.
5. Pronájem tûlocviãny
Usnesení RM ã. 36 - 16
RM schvaluje pronájem tûlocviãny Klubu ãesk˘ch
turistÛ Krásná Lípa ve dnech
13.8. - 15.8.2004 na XXIII. roãník dálkov˘ch a turistick˘ch pochodÛ. Tûlocviãna bude pouÏita k pﬁespání, úschovû zavazadel a pouÏití sociálního zaﬁízení. Pronájem je povolen dle provozního ﬁádu
sportovi‰È ve zvlá‰tním reÏimu.
6. Technická pomoc Klubu ãesk˘ch turistÛ
Usnesení RM ã. 36 - 17
RM schvaluje Ïádost Klubu ãesk˘ch turistÛ Krásná
Lípa o technickou v˘pomoc k zaji‰tûní akce „Skalními hrádky Labsk˘ch pískovcÛ“.
7. Propagaãní skﬁíÀka âaãipen
Usnesení RM ã. 36 - 18
RM schvaluje umístûní propagaãní skﬁíÀky, o rozmûru ostatních skﬁínûk, OS âaãipen na PraÏské ul.
u domu chovatelÛ vedle skﬁíÀky KSâM. RM neschvaluje poÏadovan˘ finanãní pﬁíspûvek ve v˘‰i
9.000,- Kã na zhotovení propagaãní skﬁíÀky OS âaãipen.
8. Îádost o finanãní pﬁíspûvek na Den dûtí
Usnesení RM ã. 36 - 19
RM neschvaluje poskytnutí finanãního pﬁíspûvku
1.500,- Kã pro OS âaãipen na akci Den dûtí
z dÛvodu nedoloÏení Ïádosti podle Pravidel pro
pﬁidûlování finanãních pﬁíspûvkÛ mûstem na podporu kulturní, sportovní, tûlov˘chovné ãinnosti
a práci s mládeÏí.
III. RÒZNÉ
1. Audit roku 2004 vãetnû ekonomického poradenství
Usnesení RM ã. 36 - 20
RM schvaluje na základû pﬁedloÏené cenové nabídky spoleãnost AUDIT OBCE, s.r.o. Pﬁíbram, pracovi‰tû Varnsdorf k provedení pﬁezkoumání hospodaﬁení mûsta Krásná Lípa za rok 2004 vãetnû
ekonomického poradenství.
2. Smlouva o v˘pÛjãce
Usnesení RM ã. 36 - 21
RM schvaluje Smlouvu o v˘pÛjãce ã. 2004/23/19-

195 na zaji‰tûní vstupu na hﬁbitov SnûÏná (pozemky jsou majetkem ¤ímskokatolické farnosti)
mezi ¤ímskokatolickou farností SnûÏná
u Krásné Lípy a Mûstem Krásná Lípa dle pﬁedloÏeného znûní.
3. Byt
Usnesení RM ã. 36 - 22
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt ã. 3,
Masarykova 993/2, Krásná Lípa o velikosti 1+3, II.
kategorie. Mûsíãní nájemné za plochu bytu ãiní
cca 2.423,-Kã (22,82 Kã/m2) + sluÏby spojené s uÏívání bytu dle poãtu osob. Kauce ve v˘‰i 4.000,- Kã.
4. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 36 - 23
RM schvaluje dodatek ã.1 k nájemní smlouvû ã.
2003/22/17-072 na pronájem objektu Kﬁinické nám.
7/12, Krásná Lípa uzavﬁené s Josefem Galbav˘m,
Nemocniãní 1731, Varnsdorf dle pﬁedloÏeného návrhu.
5. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 36 - 24
RM se seznámila s vyt˘ãením p.p.ã. 1585, k.ú.
Krásná Lípa a s dopisem Dagmar Molnárové, bytem Krásná Lípa, Fibichovo údolí 894/37 a doporuãuje ZM zru‰it usnesení ZM 09-29/2004 ze dne
19. 2. 2004.
Usnesení RM ã. 36 - 25
RM se seznámila s vyt˘ãením p.p.ã. 580/1 a p.p.ã.
580/2, k.ú. Kyjov u Krásné Lípa a doporuãuje ZM
schválit oddûlení ãásti p.p.ã. 580/2, k.ú. Kyjov
u Krásné Lípy zabrané místní komunikací a ponechat tuto ãást v majetku mûsta.
Usnesení RM ã. 36 - 26
RM ukládá Zuzanû Mausové vyzvat majitele p.p.ã.
584/3, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy, aby posunul oplocení na hranici svého pozemku a uvolnil tímto zabranou ãást komunikace p.p.ã. 582, k.ú. Kyjov
u Krásné Lípy.
6. Odvolání
Usnesení RM ã. 36 - 27
RM projednala odvolání ¤ímskokatolické farnosti
SnûÏná ã.p. 55, Krásná Lípa, zastoupenou Danou
Patíkovou, k rozhodnutí o neposkytnutí informací
s tím, Ïe toto odvolání je opodstatnûné a tímto
rozhodnutí o neposkytnutí informací ru‰í. RM
ukládá Lucii Homolkové poskytnout poÏadované
informace dle pﬁedloÏené Ïádosti, za podmínky
úhrady vznikl˘ch nákladÛ.
7. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 36 - 28
RM nesouhlasí s pﬁihlá‰ením k trvalému pobytu
k Marii ·árové, Studánecká 564/16, Krásná Lípa
pro Renatu Kutílkovou a její 3 dûti (Jiﬁí Kutílek, Petra
Kutílková, Michal Nûmec).
8. Provozní rád sportovi‰È
Usnesení RM ã. 36 - 29
RM schvaluje zmûnu Provozního ﬁádu sportovi‰È
Mûsta Krásná Lípa dle pﬁedloÏeného návrhu.
9. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 36 - 30
RM schvaluje plán akcí kulturního domu na mûsíc
ãerven 2004.
IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- pﬁehled vybavení sportovního areálu
- dopis firmû Grand Lake CZ, s.r.o. – upozornûní na
stav objektu
- protokol ze schÛze odboru Ïivotního prostﬁedí na
MûÚ Rumburk
- b˘valé vojenské objekty ve Vlãí Hoﬁe
- návrhy na ﬁe‰ení rekonstrukce a vestavby varhan
v kostele sv. Máﬁí Magdalény
- pﬁehled o provozu jednotliv˘ch zaﬁízení ‰koly
v dobû letních prázdnin
RM dále projednala zápis z jednání této komise:
- K·MTV ze dne 25. 5. 2004

Pﬁíloha

3. ãervna 2004

Program Mezinárodního folklorního festivalu
Tol‰tejnského panství
11.-13. ãervna 2004 KRÁSNÁ LÍPA
Pátek (Freitag) 11. 6.
VARNSDORF – mûstské divadlo
19.00 hod FS a divadelní soubor Pémijská Beseda z Chorvatska
KRÁSNÁ LÍPA - kulturní dÛm (Kulturhaus)
19.00 hod. Zahájení festivalu (Die Eröffnung)
19.15 hod. Uãitel a Ïák (Lehrer und Schüler)
FS RUSAVA (Bystﬁice pod Host˘nem), FS LUÎIâAN (Krásná Lípa),
Vanda Bﬁezinová (zpûv) a Mizuho Masuko (klavír)

Sobota (Samstag) 12. 6.
RUMBURK – LuÏické námûstí (Markt in Rumburk)
10.00 hod Vystoupení souborÛ (Freiauftritt der Tanzgruppen)

4.-6. června 2004

folklorní soubory: Rusava (Bystﬁice p. H.), Vonica (Zlín), Kalina (Babice)

Konají se u příležitosti 3. výročí vzniku Tolštejnského panství

na hradě Tolštejn

DOUBICE
17.00 hod Seznámení s hanáck˘m folklorem (Die Annähe-

PÁTEK 4. června

rung mit Mittelmährischer Folklore)

20.00 h
21.00 h

FS T˘neãáci (Velk˘ T˘nec u Olomouce)

22.00 h

Koncert Štěpána Raka na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou
Světluškový pochod na hrad Tolštejn (pochodně, louče či lucerny vlastní!),
slavnostní nasvícení hradu
Folkový festiválek, hosté – Sestry Steinovy z Prahy
SOBOTA 5. června

13.00 h
15.00 h

KRÁSNÁ LÍPA - pódium na námûstí (Podium auf dem Markt in
Krásná Lípa)

9.30 hod Dûti a hudba (Kinder und Musik)
Îerotínek (StráÏnice), Nisanka a Malá Nisanka (Jablonec nad Nisou), ·áteãek
(Nymburk), Pémijská Beseda (Chorvatsko) a finalisté dûtské pûvecké soutûÏe
Zpûváãek Tol‰tejnského panství

13.30 hod Krojovan˘ prÛvod mûstem (Trachtenzug durch die Stadt)
14.00 hod Slavnostní zahájení hlavního programu (Die Eröff-

Zákaz vjezdu
automobilů
k hradu

!

Záchytné parkoviště
bude na asfaltové
ploše za Jiřetínem.
Dále 20-40 minut
pěšky!!!

11.00 h
15.00 h

Mše svatá v kostele na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou
Fotbalové utkání sportovců z Jiřetína p/J a z německého Schwerinu

NEDĚLE 6. června

VSTUPNÉ: děti do 100 cm - zdarma • od 100 do 140 cm - 20 Kč • nad 140 cm - 40 Kč
VSTUPENKA NA PÁTEK+SOBOTU: děti 30 Kč •ostatní 70 Kč

Stánek Tolštejnského panství • stánkový prodej a občerstvení v podhradí • atrakce
INFORMACE: Tel. 412 331 300 • Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU

nung des Hauptprogramms)

14.15 hod Hudba nezná hranic (Die Musik kennt keine Grenzen)

16.00 h

Program v podhradí, řemesla, šermíři, muzikanti, divadelníci, dětské soutěže
Hlavní program na nádvoří hradu Tolštejn,
vyhlášení 4. ročníku Vandrování po Tolštejnském panství
Veselice v podhradí a vyhlášení nejlepšího vandrovníka

★★
★★ ★
★
★
★
★
★
★
★★ ★★

Inzerce

folklorní soubory: Rusava (Bystﬁice p. H.), Vonica (Zlín), Pémijská Beseda
(Chorvatsko), T˘neãáci (Velk˘ T˘nec u Olomouce), LuÏiãtí Srbové (SRN)

Vyhodnocení soutûÏe BÁBOVKA JARMARKU
âtyﬁlístek (Nové Stra‰ecí), Kalina (Babice), Marierzanka (Polsko),
Schirgischwalde (SRN), Îerotín (StráÏnice), Vonica (Zlín)

Domov dÛchodcÛ (Seniorenheim)
15.00 hod Nisanka a Malá Nisanka (Jablonec n. N.), ·áteãek (Nymburk),
Îerotín a Îerotínek (StráÏnice)

Areál restaurace U Kuruce (Gaststätte U Kuruce)
19.00 hod Volná vystoupení souborÛ a souborov˘ch muzik
(Freiauftritt der Tanz- und Musikgruppen)

Nedûle (Sonntag) 13. 6.
KRÁSNÁ LÍPA - kulturní dÛm (Kulturhaus in Krásná Lípa)
14.00 hod Rozlouãení s festivalem
DFS Kﬁiniãánek a FS T˘neãáci (Velk˘ T˘nec u Olomouce)

15.00 hod Odpoledne s dechovou hudbou (Nachmittag mit
Blasmusik)
Taneãní orchestr Klause Klingera z Rumburka



Anketní lístek - Mûsto plné kvûtin 2004
jména, pﬁíjmení a adresa vyzdobeného bytu,
balkonu nebo pﬁedzahrádky

jméno, pﬁíjmení a adresa obãana, kter˘ vyplnil anketní lístek

V Krásné Lípû dne:

Podpis:

