
MoÏná to není úplnû fér, ale zamûst-
nání se zkrátka dûlí na prestiÏní a ménû
prestiÏní. Podle ankety, jejíÏ v˘sledky jsou
uvefiejnûny uvnitfi tohoto vydání, se práce
policisty v Krásné Lípû zdá patfiit do druhé
zmínûné kategorie. Podle úãastníkÛ an-
kety jsou policisté sice vstfiícní, snaÏiví, na
zavolání vÏdy rychle pfiijedou a chodí do
práce ãistí a fiádnû upraveni, tím jsou ale
slova chvály vyãerpána. Ti smífilivûj‰í z ob-
ãanÛ je‰tû tu a tam podotknou, Ïe pfiece
policie nemÛÏe nic dûlat, protoÏe nemá
Ïádné pravomoci (coÏ NENÍ pravda!). Ti
nekompromisní si ale stojí tvrdû na svém
a fiíkají, Ïe se policisté pfii fie‰ení pfiípadÛ
zrovna nepfietrhnou. A vidût pr˘ také ni-
kde nejsou, jen tu a tam pfii silniãních kon-
trolách. TûÏko soudit, zda krásnolipská po-
licie pracuje naplno, ãi nikoli, zejména
pokud její velitel pravidelnû informuje za-
stupitelstvo o jejích úspû‰ích, které ji pr˘
fiadí v rámci dûãínského okresu pfiinej-
men‰ím mezi ty lep‰í. Anketa ale fiíká
nûco, co je opravdu váÏné. Ze 104 pfií-
padÛ jich obãané policii 43 vÛbec neo-
hlásili. Rovn˘ch 50 dotázan˘ch uvedlo, Ïe
se spolupráci s policií radûji vyhnou. Lze
pfiedpokládat, Ïe to je tûch 40 % obãanÛ,
ktefií jsou pfiesvûdãeni o tom, Ïe policie
pracuje nekvalitnû a neprofesionálnû. To
se pak asi policejní statistiky s krásnolip-
skou realitou rozcházejí. Jestli na‰e policie
má zájem dÛvûru obyvatel spí‰e získávat
neÏ ztrácet, bude muset kromû pocti-
vého kusu práce udûlat je‰tû nûco ji-
ného. TotiÏ dát o sobû vûdût a pfiedstavit
se jako partner, kter˘ má vÛli pomáhat
a fie‰it problémy. Vystoupit z anonymity.
Lidé budou jistû vûfiit více nûkomu, koho
znají, neÏ anonymní uniformû. Ov‰em –
nic z toho také policie dûlat nemusí.
Tfieba pak na‰i obãané pfiestanou hlásit
delikty úplnû a z Krásné Lípy bude ko-
neãnû ráj bez zloãinu. Statisticky.

(Tomá‰ Salov)

Razítka a podpisování lejster vymûnil hejt-
man Ústeckého kraje Jifií ·ulc za indiánsk˘
o‰tûp. Pfiijal totiÏ pozvání Jana Eichera a pfii-
jel si prohlédnout ekologickou základnu Buk
a letní tábor Klondike. Dokonce neodolal
a vyzkou‰el si jednu z disciplín táborové
olympiády, hod o‰tûpem. „Docela se
k tomu postavil dobfie, dokonce hodil i da-
leko,“ konstatoval osadník Tomá‰. A jelikoÏ

byl tábor zamûfien na zlatokopectví, ne-
mohlo hejtmanovo setkání s dûtmi skonãit
jinde neÏ u fieky plné zlata. „Sice to jsou jen
korálky a pozlátka, ale dûti hru proÏívají,
jako by byla opravdová,“ fiekl Jan Eichler.
R˘Ïování zlata ostatnû proÏíval i sám hejt-
man, i kdyÏ více neÏ to se mu zamlouval ná-
ãelnick˘ stolec u ohni‰tû. „Ten je lep‰í neÏ
má Ïidle v kanceláfii,“ konstatoval. (vik)

Zatímco se na jedné stranû fakticky do-
konãila na‰e dosud nejvût‰í stavba – v˘-
stavba nové ãistírny odpadních vod, zá-
kladní síÈ kanalizaãního fiadu vãetnû zhruba
200 pfiípojek a s tím spojené v˘mûny vodo-
vodÛ, úpravy nov˘ch asfaltov˘ch komuni-
kací a chodníkÛ a také dvou kfiiÏovatek za
témûfi 100 milionÛ korun, zaãíná se na
stranû druhé stavba nová, je‰tû vût‰í.

Po nûkolikaleté pfiípravû, shánûní dotací,
dojednávání a v˘bûrovém fiízení se zaãíná
stavût. Cel˘ projekt za 163 milionÛ zahrnuje
celkem pût staveb, jejich vybavení, dopro-
vodnou ãinnost, propagaci, expozici a ga-
lerii âeského ·v˘carska. Samotná stavební
ãást za 134 milionÛ zaãíná v tûchto dnech
a jednotlivé stavby budou dokonãeny do
dvou let. 

Pfiílohou pfiíslu‰n˘ch smluv jsou i etapy
a harmonogram, ze kter˘ch pro informova-
nost uvádím nûkteré základní skuteãnosti.

V prÛbûhu srpna zapoãnou práce na tfiech
nejvût‰ích stavbách: nov˘ dÛm na námûstí,
generální rekonstrukce „domu chovatelÛ“
(centrum sluÏeb â·) a sportovní areál.

Do konce listopadu by mûla b˘t zaloÏena
spodní stavba domu na námûstí (základy,
suterén, pfiípojky atd.), hrubé stavební
úpravy centra sluÏeb â· (stfiecha, stropy,
rozvody, pfiípojky) a víceúãelové hfii‰tû s ob-
jektem a pfiíslu‰enstvím (zázemím), pfiípoj-
kami a pfiístupem tak, aby se mohla v pro-
sinci instalovat nafukovací hala ve
sportovním areálu. 

Pokud se to podafií, poslouÏí po novém
roce nafukovací hala jako náhrada tûloc-
viãny, která by se zaãala rekonstruovat tak,
aby mohla b˘t jiÏ plnû vyuÏívána dal‰í se-
zónu, tj. od záfií 2006. 

Pak jiÏ zb˘vá dokonãit pfiístavbu tûloc-
viãny s kompletním zázemím, horolezec-
kou stûnu, dûtské hfii‰tû a dûtsk˘ kout,
místo pro piknik, horskou lanovku, chodníky
a dal‰í. 

V jarních mûsících roku 2006 zapoãnou
práce na komunikaãním systému – cyklos-
tezce v centru mûsta, která by mûla b˘t
dokonãena do ãervence 2006. Ve stejnou
dobu by mûla stát hrubá stavba domu na
námûstí.

Nauãná stezka se zaãne stavût v létû pfií‰-
tího roku, dokonãena bude do listopadu.

Zdá se to b˘t neuvûfiitelné, ale ãtyfii stavby
by mûly b˘t dokonãeny do listopadu 2006!
A nov˘ dÛm infocentra na námûstí by mûl
b˘t hotov do dubna 2007. Samozfiejmû
v ideálním pfiípadû.

Pfiipomenu je‰tû, Ïe dotace je 90 % ná-
kladÛ. V‰e co vznikne, bude majetkem
mûsta jen s tím závazkem, Ïe do roku 2010
v takto vytvofien˘ch nemovitostech bude
provádûna pfiíslu‰ná ãinnost, zamûstnáni
lidé a nedojde k jeho prodeji. To jsou ve‰-
keré závazky mûsta. A od roku 2010 si
s tímto majetkem mÛÏe mûsto, a tedy bu-
doucí zastupitelstvo (!) nakládat, jak uzná
v té dobû za vhodné. 

Jsou pfied námi dva roky, které v mno-
hém zmûní tváfi na‰eho mûsta a zamûst-
nají mnohé z nás. Na pozadí toho v‰eho je
totiÏ ohromné administrativní zatíÏení, které
s sebou nové projekty podporované z EU
pfiiná‰ejí. A hlavnû také pfiíprava budou-
cího smysluplného provozování uvede-
n˘ch zafiízení tak, aby slouÏily nejen ná-
v‰tûvníkÛm na‰eho mûsta a regionu, ale
i nám v‰em.

Zbynûk Linhart, starosta mûsta

15. srpna 20053,50 Kã
krásnolipsk˘
pÛlmûsíãník
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Centrum âeského ·v˘carska
– zaãínáme

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie
vyjde do 29. 8.

Ústeck˘ hejtman zavítal do
Krásné Lípy
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Jazyková škola LINGUA 
Mgr. M. Peroutková

Růžová 4, 40801 Rumburk
tel.: 412 333 463 (zázn.)

602 275 348

otevírá od září 2005 jazykové kurzy
angličtiny, němčiny a francouzštiny pro
začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé

přihlášky na www.lingua-rumburk.cz

Obãané, ktefií si chtûjí poÏádat o vydání
nového obãanského prÛkazu a nemají
moÏnost se dostavit k fotografovi, si mo-
hou na tel.ãísle 412 333 595 objednat fo-
tografa (p. Zápotock˘, Rumburk) pfiímo
domÛ. Fotograf na objednávku chodí
vÏdy v pátek.                            B. Koubská

Informace pro
obãany

Vzkaz pro lidskou hyenu, která ukradla
anténu z T-klubu!
Ukrást TV anténu, která má hodnotu
sotva 500 Kã, je trapné.
Ukrást tuto anténu dûtem v T-klubu je
hyenismus, dÛkaz bezcitnosti a naprosté
hlouposti.
Lidská hyeno,
jsi hnusn˘ zlodûj, idiot a mûli by ti usek-
nout ruku! Jan Fiala, T-klub

V polovinû ãervence, ve ãtvrtek 14. 7.
uspofiádal T-klub Krásná Lípa dal‰í akci z pro-
jektu S T-klubem za poznáním. Po náv‰tû-
vách dûãínského akvaparku jsme tentokrát
vyrazili na poznávací v˘let do Prahy.

Z hlavního nádraÏí jsme se pû‰ky po Krá-
lovské cestû pfies KarlÛv most pfiesunuli na
PraÏsk˘ hrad a po jeho dÛkladné prohlídce
(max. prohlídka v cenû 170 Kã dítû, 350 Kã
dospûl˘) i s odpoãinkem v Královsk˘ch za-
hradách a obûdem v „mekáãi“ jsme se
pfies Malou Stranu, Kampu, Slovansk˘ ostrov
a Národní tfiídu pomalu dostali na Masary-
kovo nádraÏí, odkud jsme veãer odjeli zpût
domÛ. V˘let od sedmi hodin ráno do pÛl
desáté veãer byl sice fyzicky nároãn˘, ale
o to bohat‰í na vjemy a záÏitky.

Díky pomoci místostarostky mûsta Hany
Volfové stál v˘let v hodnotû témûfi 350 Kã
kaÏdého úãastníka pouh˘ch 50 Kã.

Pro akce, jako byla tato, je urãena sbírka
Pozvednûte slabé, jejímÏ patronem je Ing.
Zbynûk Linhart a která má svou poklad-
niãku umístûnou v Infocentru na Kfiinickém
námûstí.

Jan Fiala, T-klub
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Poprvé do ‰koly – poprvé
do knihovny

Práce s dûtmi patfií k nejradostnûj‰ím, ale
také k nejzodpovûdnûj‰ím oblastem práce
knihovny. Pozvání k náv‰tûvû knihovny pfii-
jaly obû matefiské ‰kolky a budoucí prv-
náãci si pfii‰li prohlédnout knihovnu, aby po-
znali, co jim nabízí. Mohli si prohlédnout
knihy, ãasopisy i nové v˘ukové CD-ROMy.
Paní uãitelky dûtem vysvûtlily, co je to kni-
hovna a jak se v ní mají chovat. V‰em se
náv‰tûva moc líbila, proto doufám, Ïe
stejnû jako se tû‰í do první tfiídy, budou se
tû‰it i do knihovny. Pfii pfiíleÏitosti slavnostního

okamÏiku, jímÏ vstup do ‰koly pro vût‰inu
dûtí je, dostanou prvÀáãci ãtenáfiské prÛ-
kazy a registraci do knihovny zdarma. Prv-
Àáãci zpravidla nejsou skuteãn˘mi ãtenáfii,
ale smyslem je pfiilákat právû rodící se ãte-
náfie ke ãtení. ¤ada dûtí bravurnû ovládá
poãítaãové hry, stûÏí v‰ak pfieãte knihu. Kni-
hovna chce dát dûtem pocit bezpeãí a zá-
roveÀ pfiíznivû ovlivnit jejich vznikající vztah
ke knihám a ãtení.

Jindra Malinová, knihovnice

S T-klubem za poznáním Sbûrn˘ dvÛr
Do sbûrného dvora mohou odkládat od-
pad pouze obãané a majitelé rekreaãních
objektÛ, ktefií jsou zapojeni do systému shro-
maÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏí-
vání a odstraÀování komunálních odpadÛ
na území mûsta Krásná Lípa a mají uhra-
zen˘ poplatek za odpad.
Odkládat zde mÛÏete:
-  stavební, velkoobjemov˘ a komunální odpad
-  nebezpeãn˘ odpad (napfi.  lednice – po-
platek 20 Kã/ks, pneumatiky – poplatek 
10 Kã/ks, zbytky barev, fiedidel a olejÛ,
monoãlánky, autobaterie, léky, záfiivky,
pesticidy a fotochemikálie

Provozní doba sbûrného dvora:
Pondûlí 7.00 –12.00 14.00 – 17.00
Úter˘ 7.00 –12.00 14.00 – 15.00
Stfieda 7.00 –12.00 14.00 – 17.00
âtvrtek 7.00 –12.00 14.00 – 15.00
Pátek 7.00 –13.00 
Sobota v sudém t˘dnu 8.00 – 11.00 h

Nejkrásnûj‰í cikánku Krásné Lípy si uÏ po
tfietí zvolili místní Romové. Do soutûÏe o nej-
krásnûj‰í romskou dívku se pfiihlásilo deset
odváÏn˘ch úãastnic ve vûku od tfiinácti do
patnácti let. A pofiadatelé z romského sdru-
Ïení âaãipen pro nû pfiipravili ãtyfii soutûÏní
disciplíny, v nichÏ se musely adeptky na titul
nejen pfiedstavit publiku, ale také jim pfied-
vést nûco ze svého umûní a chybût nemo-
hla ani módní pfiehlídka. Nûkteré dívky na

pódiu pfiiznaly, Ïe jsou nervózní a stydí se.
Jiné pÛsobily suverénním dojmem. Nûkteré
z nich se svûfiily, Ïe by se chtûly stát právniã-
kami, jiné by rády pracovaly s dûtmi. Nûk-
teré rády sportují, jiné tancují ãi zpívají. To
ostatnû pfiedvedly i ve volné disciplínû, ve
které vût‰ina z nich tanãila. 

Porotu ov‰em nejvíce okouzlila Krist˘na Fe-
rencová, která se tak stala leto‰ní Miss
Roma Krásné Lípy. Titul první vicemiss po-

rota pfiidûlila Nadû Surmajové a druhou vi-
cemiss se stala Petra Huãková.

Absolutnû první titul Miss Roma si pfied
tfiemi lety vybojovala Lenka Kurucová. Ten-
krát také soutûÏ krásy pro své dívky pofiá-
dalo romské sdruÏení Kamiben. V loÀském
roce uÏ otûÏe soutûÏe pfievzal âaãipen
a nejkrásnûj‰í krásnolipskou Romkou se stala
Judita Demeterová.

(vik)

Nejkrásnûj‰í krásnolipskou Romkou je Krist˘na Ferencová

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu probûhne v pondûlí 29. 8. 2005 ve Vlãí Hofie a v Za-
hradách a ve ãtvrtek 1. 9. 2005 v Krásné Lípû.
Separovat mÛÏete dvûma zpÛsoby:
Prostfiednictvím pytlÛ, které si mÛÏete zdarma vyzvednout ve sbûrném dvofie TS, Pletafiská
22/3, Krásná Lípa, nebo na Informaãním stfiedisku, Kfiinické nám. 255/5, Krásná Lípa.
Správnû naplnûné a zavázané pytle jsou sváÏeny ze svozové trasy, kam je mohou ve svo-
zov˘ den odloÏit v‰ichni obãané.
Do kontejnerÛ mÛÏete oddûlenû vhazovat papír, sklo a plast, a to na místech:
- sídli‰tû u prodejny potravin
- námûstí u prodejny potravin
- PraÏská ulicie u prodejny „U Mûdvûda“
- Vlãí Hora u Nobilis Tilia
- Kyjov parkovi‰tû naproti vyhofielé hospodû u vstupu do údolí
- námûstí pfied Informaãním stfiediskem
- parkovi‰tû u restaurace Tipsport

Svoz separovaného odpadu
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LETNICE VLâÍ HORA 2005, pofiádá ve dnech
19. - 21.8. o. s. Vlãí Hora

jiÏ druh˘ roãník hudebního festivalu spoje-
ného se soutûÏním a zábavním odpoled-
nem pro dûti, na které mimo mnoha her
ãekají sladké odmûny a velk˘ táborák.
Souãástí hudební pfiehlídky je bohat˘ do-
provodn˘ program.
V pátek 19. 8. si na své pfiijdou pfiíznivci „ol-
dies“, které urãitû nenechá chladn˘mi vy-
stoupení takov˘ch hvûzd minulého století,
jako jsou skupiny Turbo, Tublatanka ãi Mo-
torband, doplnûné o místní legendu Mno-
Ïiny (dnes Mandava). Neménû zajímavé

bude jistû vystoupení populárního Vildy
âoka se skupinou By Pass.
Sobotní program zaãíná jiÏ v devût hodin
ráno. Bûhem celého dne se pfiedstaví velké
mnoÏství skupin z celé republiky .Vrcholem
sobotního veãera bude vystoupení skupin
Visací zámek, Garage a Abraxas. Sobotní
perliãkou bude vystoupení herce a zpûváka
Jifiího Schmitzera , kter˘ k nám doslova
spadne z nebe. Oba dny budou zakonãeny
nejvût‰ím ohÀostrojem na zemûkouli.

Obãanské sdruÏení Vlãí Hora, 
www.letnice-vlcihora.c

VETERÁN KLUB SEVER
zve v‰echny pfiíznivce do ·luknova na námûstí
dne 20. 8. od 10.00 na SRAZ VETERÁNÒ a ná-
slednou spanilou jízdu mirkoregionem SEVER.

Evropská noc pro netop˘ry
Správa CHKO LuÏické hory pofiádá 2. 9. od
pÛl deváté do jedné v noci u Ledové jes-
kynû v LuÏick˘ch horách Evropskou noc pro
netop˘ry. První dva luÏickohorské roãníky
této celoevropsky pofiádané akce vzbudily
neãekan˘ ohlas, a tak i letos budou mít na
úpatí Suchého vrchu u ústí ledové jeskynû
Nadûje náv‰tûvníci jedineãnou ‰anci setkat
se s Ïiv˘mi netop˘ry! Chybût nebude ani
ukázka metod v˘zkumu netop˘rÛ, pfied-
ná‰ka s promítáním diapozitivÛ, seznámení
se s dÛvody a zpÛsoby ochrany netop˘rÛ
a moÏnost zakoupení tématick˘ch propa-
gaãních materiálÛ.

• Upozornûní pro cestující! Od pondûlí 
1. 8. 2005 bude na lince 510 434 DùâÍN-
H¤ENSKO-MEZNÁ zahájena pfieprava jízdních
kol! Kola se budou nakládat v Dûãínû na au-
tobusovém nádraÏí a vykládat na Mezní
Louce u hotelu. Pfieprava kol je bezplatná.
ODJEZDY Z DùâÍNA: 9.40 a 12.45. POZOR –
kola se budou pfiepravovat pouze od pondûlí
do pátku!
• VáÏení spoluobãané, dovolujeme si vám
oznámit, Ïe dne 1. ãervence 2005 bylo otev-
fieno deta‰ované pracovi‰tû oddûlení cizine-
cké policie Dûãín v Rumburku. Toto oddûlení
bude slouÏit v‰em cizincÛm a podnikatelÛm
·luknovského v˘bûÏku – tedy pro obce s roz‰í-
fienou pÛsobností Varnsdorf a Rumburk a pro
v‰echny obce ·luknovského v˘bûÏku, které
spadají do pÛsobnosti tûchto obcí. Oddûlení
cizinecké policie Rumburk, Rolnická 1, 407 01
Rumburk, tel. 974 432 856, úfiední hodiny: pon-
dûlí a stfieda vÏdy od 8.00 do 17.00 hod.
• Odpovûì na pfiipomínky. Ústeck˘ kraj – od-
bor dopravy a silniãního hospodáfiství - odpo-
vûdûl na na‰e pfiipomínky a nesouhlas s ru‰e-
ním vlakov˘ch spojÛ a tím nûkter˘ch
návazností na vlaky napfi. do Liberce takto:
Pfiípadné nav˘‰ení ãetnosti jízd jednotliv˘ch
vlakÛ nebo poãtu vlakÛ mÛÏe b˘t fie‰eno
pouze v závislosti s odsouhlasenou finanãní
ãástkou na pokrytí úhrady prokazatelné
ztráty. Podobnou odpovûì dostalo dal‰ích 43
obcí, které se nesouhlasnû vyjádfiily ke zmû-
nám proveden˘m âesk˘mi drahami a Ústec-
k˘m krajem ve vlakové osobní dopravû. Po-
kud tedy kraj nezaplatí, spoje zÛstávají dále
zru‰eny.
• Vymáhání dluhÛ. Mûsto vymáhání dluhÛ od
obãanÛ z ãásti pfiedává firmû PROFI – CZ, 
s. r. o. Celkem byly firmû k vymáhání pfiedány
dluhy ve v˘‰i 785 818 Kã. Firmû se podafiilo
s fiadou dluÏníkÛ dohodnout splátkov˘ kalen-
dáfi a pravidelnost jednotliv˘ch splátek kon-
troluje. Splaceno bylo 180 780 Kã. U nûkter˘ch
dluÏníkÛ se mûsto rozhodlo pfiistoupit k razant-
nûj‰ímu vymáhání, a to exekucí majetku. 
• Nezamûstnanost v Krásné Lípû je 20,62 %,
celkem je to 355 nezamûstnan˘ch osob
z Krásné Lípy. Z tohoto poãtu je 151 Ïen a 204
muÏÛ.
• Putování po duchovním panství Krásnolip-
ska je nová pÛvabná publikace od Nata‰i
Belisové. Autorka ãtenáfiÛm pfiedkládá pfií-

bûhy lidí a památek a vede nás k zamy‰lení
nad jejich dne‰ním neutû‰en˘m stavem.
Knihu mÛÏete zakoupit v informaãním stfie-
disku.
• Ekologická stavba. V závûru srpna se bude
na pozemku TZ BUK stavût ekologická stavba
z nahu‰tûn˘ch balíkÛ slámy, dfieva a jílové
omítky. Bude se jednat o chlívek a cílem je
postavit tuto stavbu co nejlevnûji a hlavnû
nejekologiãtûji. 
• Likvidace net˘kavky. Spoleãnû s CHKO Lu-
Ïické hory likvidovali krásnolip‰tí ochránci pfií-
rody v sobotu 30. 7. net˘kavku Ïláznatou (in-
vazní - nepÛvodní druh). Dal‰í vytrhávání
bude 27. 8. Lokalita se nachází podél toku
fiíãky Kamenice od obce Kytlice aÏ k Pustému
zámku (smûr â. Kamenice).
• Tábor. V ãervenci se na TZ BUK uskuteãnil tá-
bor mlad˘ch ochráncÛ pfiírody (15 - 19 let),
ktefií se úãastnili odchytu netop˘rÛ, monito-
ringu Ïab v Doubici, exkurzí s odborníky ze
Správy NP â· a nav‰tívili i ‰tolu sv. Jana Evan-
gelisty v Jifietínû. Stavûli ãtyfipatrovou lidskou
vûÏ a celotáborová hra byla na téma Hrdi-
nové z pohádek aneb jak se hlavní postavy
nadfiely. 
• Vy‰el nov˘ obrazov˘ kalendáfi âeského
·v˘carska na rok 2006. Nástûnn˘ kalendáfi
s pÛsobiv˘mi fotografiemi Václava Sojky
a ZdeÀka Patzelta zachycuje krajinu Národ-
ního parku âeské ·v˘carsko ve v‰ech roãních
obdobích a nese poetick˘ název âeské ·v˘-
carsko - krajina plná tajemství. Nov˘ kalendáfi
je k dostání ve v‰ech ãtyfiech informaãních
stfiediscích Národního parku âeské ·v˘carsko
– v Krásné Lípû, Hfiensku, Jetfiichovicích a na
Saule, ale i ve vybrané síti knihkupectví a dal-
‰ích obchodÛ, napfiíklad v praÏském knihku-
pectví Luxor.
• Fotografie âeského ·v˘carska jsou na
Kozlu. Putovní v˘stava velkoformátov˘ch fo-
tografií autorÛ Z. Patzelta a V. Sojky zamífiila na
zámek Kozel u Plznû a do v˘stavních prostor
v kapli sv. Ducha v areálu kostela Nanebe-
vzetí P. Marie v Mostû. Fotografie budou k vi-
dûní souãasnû na obou místech od 2. do 
28. srpna. Po celé léto mohou zájemci nav‰tí-
vit také stálou prodejní v˘stavu zmínûn˘ch fo-
tografií i v Informaãním stfiedisku Národního
parku âeské ·v˘carsko v Krásné Lípû a také
v Jetfiichovicích, kde v˘stava potrvá aÏ do
konce fiíjna.
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RÒZNÉ

Pozvánky

Hledám podnájem
v Krásné Lípě

a okolí pro 1 osobu.
Ing. Nenička

tel.: 777030271

Nové turistické
linky svezly
první turisty

Poslední víkend v ãervenci zaãal jezdit au-
tobus, kter˘ vozí turisty po âeském ·v˘car-
sku. Nov˘ spoj bude jezdit kaÏdou sobotu
a nedûli aÏ do posledního záfiijového ví-
kendu. „Nová autobusová linka v˘znamnû
roz‰ífií nabídku v˘letÛ a usnadní pfiedev‰ím
turistÛm, ktefií tráví dovolenou v âeském
·v˘carsku, pfiístup do národního parku,“ fiekl
manaÏer turistiky a obchodu obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko Jifií Rak.
Dodal, Ïe nová autobusová linka má park
nejen více zpfiístupnit, ale také omezit po-
ãet aut, které jím projíÏdí.

Nová turistická linka vyjíÏdí z Varnsdorfu
a pfies Jifietín pod Jedlovou, Rybni‰tû, Krás-
nou Lípu, Kyjov, Doubici a Rynartice pokra-
ãuje do Jetfiichovic, kde mohou turisté pfie-
stoupit na dal‰í autobus do Vysoké Lípy
a pfies Mezní Louku se dostat do Hfienska.
Zatím jde o zku‰ební jízdy, pokud se ale spoj
osvûdãí, bude pfií‰tí rok na stejné trase jezdit
ekologick˘ autobus, kter˘ uhradí svûtov˘
fond Ïivotního prostfiedí.

Druhou novinkou je mikrobusová do-
prava, která bude jezdit dvakrát dennû
kaÏd˘ srpnov˘ víkend na trase Krásná Lípa,
Zahrady, Vlãí Hora, Brtníky a Kopec. Auto-
busové spoje jedou dvakrát dennû (z Varns-
dorfu vyjíÏdí v 8.00 a 13.45 hod, zpût z Jetfii-
chovic v 10.30 a 16.30 hod) a umoÏÀují tak
nástupy na túry Kyjovsk˘m údolím nebo
z Doubice na Tokání a do Jetfiichovick˘ch
skal s moÏností pohodlného návratu na ji-
nou zastávku. Ostatní podrobné informace
Vám poskytnou pracovníci informaãních
stfiedisek Národního parku âeské ·v˘carsko
na tel.: 412 383 413,
informace@ceskesvycarsko.cz,
www.ceskesvycarsko.cz.

(vik)
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V Krásné Lípû se uskuteãnilo jednání mezi
zástupci ãesk˘ch a nûmeck˘ch spoleãností
podporujících cestovní ruch, aby projednali
návrh na zprovoznûní turistické Ïeleznice na
trati Bad Schandau - Sebnitz - Krásná Lípa -
Jedlová - Dûãín. Jedná se o doposud ne-
existující spojení, jehoÏ trasa by vedla podél
hranic národních parkÛ âeské a Saské ·v˘-
carsko a na niÏ by navazovaly ekologické
autobusy do vybran˘ch center v národních
parcích.

„Na‰im cílem je zajistit dopravní obsluÏnost
v oblasti âeskosaského ·v˘carska a zajistit
kvalitní sluÏby pro turisty pfiedev‰ím na ãeské
stranû napfiíklad i tím, Ïe dojde k revitalizaci

nûkter˘ch dosavadních nádraÏí a zastávek
podél národního parku s informaãními boxy,
pÛjãovnami kol a podobnû. Jsme teprve na
zaãátku, celá vûc je je‰tû v plenkách
a bude nutné v tûchto jednáních pokraão-
vat jak s krajsk˘mi úfiady, tak se Správou Ná-
rodního parku âeské ·v˘carsko,“ fiekl mana-
Ïer turistiky a obchodu Jifií Rak. Dodal, Ïe se
musí najít takové fie‰ení, které bude podpo-
rovat rozvoj dopravní obsluÏnosti v obou re-
gionech, a tím i cestovní ruch a souãasnû
nebude mít negativní dopad na jedineãné
pfiírodní prostfiedí tohoto regionu.

Dana ·tefáãková,
ops âeské ·v˘carsko

Pfiipravuje se nové Ïelezniãní spojení
âesko-Sask˘m ·v˘carskem

Za pomoc pfii pofiádání 19. roãníku Tour de
Feminin a za bezpeãn˘ prÛbûh závodu ne-
jen ve mûstû, ale po celé trati závodu.
Dûkujeme hasiãÛm, sportovcÛm, státním
i mûstsk˘m policistÛm, zdravotníkÛm i lékafiÛ
a pracovníkÛm krásnolipsk˘ch technick˘ch
sluÏeb.

Jifií Vích

Oddíl cyklistiky
dûkuje

Mûsto Krásná Lípa pfiijme pro realizaci tfií-
letého projektu Komunitní centrum âes-

kého ·v˘carska pracovníka na pozici
FINANâNÍ MANAÎER/KA

Ideální profil uchazeãe: V· nebo S·
ekonomického smûru, znalost AJ.

BliÏ‰í informace na
www.krasnalipa.cz/kccs nebo telefonu

777 291 400.
Strukturovan˘ Ïivotopis spolu s motivaã-

ním dopisem zasílejte nejpozdûji do
17. 8. 2005 na adresu Mûsto Krásná Lípa,
Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa.

Pfiedpokládan˘ termín nástupu je
1. 9. 2005.

pondûlí 15. 8. TLUMOâNICE od 19.00 hod.
Sly‰ela, co nemûla, a teì jí jde o Ïivot! Nicole Kidmanová, Sean Penn a OSN v neuspû-
chaném thrilleru Sydneyho Pollacka. ml. nepfiístupno, 129 minut, 60 Kã
stfieda 17. 8. SHREK 2 od 16.00 hod.
Repríza úspû‰ného animovaného filmu. 

âESKÁ VERZE, 95 minut, dospûlí 50 Kã, dûti 30 Kã
pátek 19. 8. STAR WARS: POMSTA SITHÒ od 19.00 hod.
Sága se uzavírá. Klonové války vrcholí. George Lucas úspû‰nû dokonãil svÛj letit˘ boj
o galaktick˘ m˘tus. ml. pfiístupno od 12 let, 140 minut, 60 Kã
pondûlí 22. 8. P¤ÍBùH ÎRALOKA od 16.00 hod.
Dal‰í úspû‰n˘ dûtsk˘ animovan˘ film. âESKÁ VERZE, 90 minut, dospûlí 50 Kã, dûti 30 Kã
stfieda 24. 8. RUKOJMÍ od 16.00 hod.
Bruce Willis jako elitní vyjednávaã má jen jednu noc na záchranu rukojmí. Akãní krimi.

ml. nepfiístupno, 113 minut, 60 Kã
pondûlí 29. 8. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ od 19.00 hod.
Orlando Bloom v historickém velkofilmu Ridleyho Scotta.

ml. pfiístupno od 12 let, 145 minut, 60 Kã
stfieda 31. 8. SAHARA od 19.00 hod.
Lovec pokladÛ pátrá v africké pou‰ti po bitevní lodi Konfederace. Zachrání Penelope
Cruzovou a zabrání ekologické katastrofû. ml. pfiístupno od 12 let, 124 minut, 60 Kã

KINO Krásná Lípa

Téãko dûkuje
T-klub Krásná Lípa dostal v srpnu nûkolik

dárkÛ od firmy Ocelot International, s. r. o.
Díky finanãnímu daru od této spoleãnosti

a jejího majitele Ing. Pe‰ka mÛÏeme obnovit
odcizené anténní rozvody. ZároveÀ nám
firma Ocelot poskytla zcela zdarma mo-
derní nábytek, kter˘ nahradí tfiicetileté
skfiínû z matefisk˘ch ‰kol a díky kterému se
zásadnû zkvalitní interiér „téãka“.

Ing. Pe‰kovi a jeho firmû Ocelot za cel˘ 
T-klub upfiímnû dûkuji.

Jan Fiala, T-klub

První víkend v záfií se v na‰em mûstû usku-
teãní kromû tradiãního srazu motorek âe-
chie-Böhmerland i mnoho dal‰ích akcí.
O podrobnostech se dozvíte v programech
akce a na jiném místû tohoto Vik˘fie. Michal
Nesvadba s dûtmi, nahlédnutí do Ïivota
v na‰ich mnoha zafiízeních, v˘lety historic-
k˘mi autobusy ãi vlakem do âeského ·v˘-
carska, sportovní utkání, ekofilmy v kinû,
slavnostní zahájení na‰ich nov˘ch projektÛ
za úãasti vzácn˘ch hostÛ, ministrÛ vlády
a moÏná i pfiedsedy vlády a veãerní kon-
cert skupiny Buty, Petra Hapky, ·árky VaÀ-
kové a Juliana Záhorovského. MÛÏe se stát,
Ïe se v‰e nepovede anebo se nûkdo nedo-
staví, ale i tak toho bude dost. 

Hodnû v‰ak záleÏí na nás. V pfií‰tích tfiech
t˘dnech to bude znamenat je‰tû hodnû
práce pro mnoho lidí v na‰em mûstû
i mimo nûj. 

V‰ichni organizátofii a pomocníci, bez kte-
r˘ch by se nic neuskuteãnilo, si zaslouÏí jiÏ
teì podûkování za nároãnou pfiípravu to-
hoto víkendu. Hlavní podûkování patfií spo-
leãnosti Czech Coal a. s. Praha – hlavnímu
partnerovi NP âeské ·v˘carsko a sponzorovi
akce (jmenovitû Antonínu Koláãkovi a jeho
spolupracovníkÛm – Ivanû Mentlíkové a Ja-
roslavu PrÛ‰kovi ). 

Vûfiím, Ïe se akce podafií a Ïe na ni vût‰í
ãást na‰ich spoluobãanÛ pfiijde. Neváhejte,
pofiiìte si vstupenky a v sobotu 3. záfií 2005
na shledanou!
Hlavními organizátory jsou:
Activ Relation, s. r. o. Ústí nad Labem (Jifií
a Jaroslav Stiborovi)
Hana Volfová (odpovûdná za mûsto jako
celek)
Naìa Semelková, Jan Rosa, BoÏena Koub-
ská, Miroslav Vais a kulturní komise, soubory
Kfiiniãánek a LuÏiãan, matefiské centrum Be-
ru‰ka, Jan Fiala a T-klub, Klub cyklistiky, od-
díl fiecko fiímského zápasu, dûtsk˘ domov,
kynologové, âSOP Tilia, domov dÛchodcÛ,
Club âechie Böhmerland, Spolek pfiátel
Krásnolipska, základní ‰kola, ‰kolní jídelna
a fiada dal‰ích (jednodenní akce)

Jan Koláfi, Pavel BartoÀ a tradiãnû dal‰í
osvûdãení pracovníci na‰ich technick˘ch
sluÏeb a dobrovolníci Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ (technické zabezpeãení). 
âeské ·v˘carsko, o.p.s. (turistické v˘lety
a informaãní stfiedisko)
Správa národního parku âeské ·v˘carsko
(semináfi)

Zbynûk Linhart, starosta mûsta 

Dny âeského ·v˘carska

Hledáme podnájem nebo

pronájem bytu pro 1 osobu

V·, pracující v Krásné Lípû.

Nabídky, prosím, volejte

na tel.: 777 938 839,

412 354 849

vikyr258  12.8.2005  15:06  Stránka 8



15. srpna 2005 strana 3

I. Hlavní program 
1. Harmonogram v˘stavby - Centrum NP
â· I
Usnesení RM ã. 63 - 01
RM bere na vûdomí koneãnou verzi eta-
pizace a harmonogramu prací na
stavbu Centrum NP âeského ·v˘carska
I dle SOD s firmou Konstruktiva Konsit, a.
s. Praha s termínem dokonãení 31. 3.
2007. 

2. Projekt Komunitní centrum âeského
·v˘carska
Usnesení RM ã. 63 - 02
RM bere na vûdomí informace o prÛ-
bûhu schvalovacího procesu projektu
Komunitní centrum âeského ·v˘carska
podpofieného z Programu Iniciativy spo-
leãenství EQUAL.

3. Svût pfiírody a lidí - Dny âeského ·v˘-
carska
Usnesení RM ã. 63 - 03
RM bere na vûdomí zprávu od firmy Ac-
tive Relations o prÛbûhu pfiíprav akce
Dny âeského ·v˘carska, která se bude
konat v Krásné Lípû dne 3. 9. 2005. 
RM schvaluje spoluúãast mûsta pfii ko-
nání této akce dle pfiedloÏeného ná-
vrhu. 

II. Do‰lá po‰ta 
4. Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 63 - 04
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat po-
zemky:
p. p. ã. 555/1;

k. ú. Krásná Lípa; ãást cca 210 m2

p. p. ã. 171; k. ú. Zahrady; 1568 m2

st. p. ã. 22; k. ú. Zahrady; 155 m2

p. p. ã. 386;
k. ú. Krásn˘ Buk; ãást cca 210 m2

st. p. ã. 367;
k. ú. Krásná Lípa; ãást cca 10 m2

5. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 63 - 05
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout
pozemky:
p. p. ã. 2457; k. ú. Krásná Lípa; 711 m2
p. p. ã. 2458/1; k. ú. Krásná Lípa; 886 m2
p. p. ã. 503/2;

k. ú. Krásn˘ Buk; ãást 150 m2
p. p. ã. 1936;

k. ú. Krásná Lípa, ãást 160 m2

6. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 63 - 06
RM schvaluje pronájem ãásti p. p. ã.
376/2 o v˘mûfie 100 m2, k. ú. Krásn˘
Buk za úãelem zfiízení zahrady Oldfiichu
Strouhalovi, bytem Krásná Lípa, Krásn˘
Buk 54.

7. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 63 - 07
RM schvaluje pronájem ãásti p. p. ã.
376/2 o v˘mûfie 120 m2, k. ú. Krásn˘
Buk za úãelem zfiízení zahrady Ivetû
Zerzánové, bytem Krásná Lípa, Krásn˘
Buk 34 za podmínky úhrady dluhu vÛãi
mûstu.

8. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 63 - 08
RM schvaluje pronájem p. p. ã. 2267
o v˘mûfie 52 m2, k. ú. Krásná Lípa za
úãelem zfiízení zahrady Pavlu KubáÀovi,
bytem Krásná Lípa, PraÏská 67/82.

9. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 63 - 09
RM schvaluje dodatek ke smlouvû ã.
2000/23/17-013 o nájmu pozemku p. p.
ã. 503/2, k. ú. Krásn˘ Buk (nájemce Zby-
nûk Îitník, bytem Krásná Lípa, Fibichovo
údolí 16), kter˘m se mûní plocha pronají-
maného pozemku z 870 m2 na 702 m2.

10. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 63 - 10
RM schvaluje ukonãení smlouvy o nájmu
pozemku ã. 2001/23/15-006 na pronájem

p. p. ã. 2457 a p. p. ã. 2458/1, v‰e k. ú.
Krásná Lípa, nájemce Karel Kalvoda, by-
tem Krásná Lípa, Nemocniãní 1063/28,
dohodou ke dni 31. 7. 2005.

11. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 63 - 11
RM schvaluje pronájem p. p. ã. 213/1
o v˘mûfie 617 m2 a p. p. ã. 213/2 o v˘-
mûfie 63 m2, v‰e k. ú. Krásná Lípa za úãe-
lem zfiízení zahrady Jaroslavu Maixnerovi,
bytem Krásná Lípa, Kyjovská 288/9.

12. Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 63 - 12
RM vyhla‰uje zámûr obce smûnit ãást p.
p. ã. 2790/1 o v˘mûfie 11 m2, k. ú. Krásná
Lípa za ãást st. p. ã. 58 o v˘mûfie 11 m2,
k. ú. Krásná Lípa dle pfiedloÏeného ná-
vrhu.

13. Neoprávnûné uÏívání pozemku
Usnesení RM ã. 63 - 13
RM projednala dopis Heleny a Vladi-
slava Hol˘ch, bytem PlzeÀ, U âeského
dvora 21, vlastníkÛ objektu Dlouh˘ DÛl
30, ze dne 4. 7. 2005 ve vûci neoprávnû-
ného uÏívání p. p. ã. 580/1, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy a schvaluje odpovûì od-
boru v˘stavby, investic a ÎP dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

14. Byty
Usnesení RM ã. 63 - 14
RM schvaluje ukonãení nájemní smlouvy
ã. 2001/25/17-260 uzavfiené s Miloslavou
Matu‰kovou na byt ã. 46, Nemocniãní
1137/6, Krásná Lípa dohodou k 31. 7.
2005.

15. Pronájem bytu Nemocniãní 1065/32
Usnesení RM ã. 63 - 15
RM schvaluje podnájem bytu ã. 2, Ne-
mocniãní 1065/32, Krásná Lípa firmû Kon-
struktiva Konsit a. s., PÛlkruhová 20, Praha
- Vokovice v obecním zájmu od 1. 8.
2005. Kauce je ve v˘‰i 5000 Kã. Nájemci
bude odpu‰tûna ãástka za nájemné ve
v˘‰i nákladÛ na rekonstrukci bytu do
25.600 Kã dle pfiedloÏeného návrhu. Ve‰-
keré ostatní opravy a úpravy si nájemce
provede na vlastní náklady.

16. Pronájem bytu Nemocniãní 1063/28
Usnesení RM ã. 63 - 16
RM schvaluje podnájem bytu ã. 1, Ne-
mocniãní 1063/28, Krásná Lípa firmû Kon-
struktiva Konsit a. s., PÛlkruhová 20, Praha
- Vokovice v obecním zájmu od 1. 8.
2005. Kauce je ve v˘‰i 5000 Kã. Nájemci
bude odpu‰tûna ãástka za nájemné ve
v˘‰i nákladÛ na rekonstrukce bytu do
1.400 Kã dle pfiedloÏeného návrhu. Ve‰-
keré ostatní opravy a úpravy si nájemce
provede na vlastní náklady.

17. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 63 - 17
RM schvaluje pronájem nebytov˘ch pro-
stor v objektu PraÏská 278/4, Krásná Lípa
firmû Konstruktiva Konsit a. s., PÛlkruhová
20, Praha - Vokovice. Nájemci bude od-
pu‰tûna ãástka za nájemné ve v˘‰i re-
konstrukce nebytového prostoru do
33.100 Kã dle pfiedloÏeného návrhu. Ve‰-
keré ostatní opravy a úpravy si nájemce
provede na vlastní náklady.

18. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 63 - 18
RM neschvaluje pronájem nebytov˘ch
prostor v objektu Masarykova 16/1,
Krásná Lípa Phuong Nguyenthi, Masary-
kova 21/7, Krásná Lípa

19. Oprava kÛlny PraÏská 276/10
Usnesení RM ã. 63 - 19
RM schvaluje zámûr ·tefana Kuruce by-
tem PraÏská 276/10, Krásná Lípa opravit
kÛlnu na st. p. ã. 215/2 na dobu 12 let
s podmínkou provedení specifikovan˘ch
investic v minimální v˘‰i 80tis. Kã dle
pfiedloÏeného návrhu.

20. Prominutí poplatku za pronájem kurtu
Usnesení RM ã. 63 - 20
RM neschvaluje bezplatn˘ pronájem be-
achvolejbalového hfii‰tû pro konání tur-
naje "O pohár GPJ".

21. T˘denní workshop práce se dfievem
TiLIA 2005
Usnesení RM ã. 63 - 21
RM schvaluje podporu akce T˘denní
workshop práce se dfievem TILIA 2005 
4. ZO âSOP dle pfiedloÏeného návrhu. 

III. RÛzné 
22. Smlouva o dílo na plán opatfiení ÎP
Usnesení RM ã. 63 - 22
RM bere na vûdomí poskytnutí dotace
ze SFÎP âR ve v˘‰i 90 procent nákladÛ
a schvaluje smlouvu o dílo s obecnû pro-
spû‰nou spoleãností âeské ·v˘carsko,
Krásná Lípa na zpracování Plánu opat-
fiení nutn˘ch ke zlep‰ení Ïivotního pro-
stfiedí v Krásné Lípû.

23. Prodej akcií SâE
Usnesení RM ã. 63 - 23
RM v souladu s usnesením ZM ã. 16 -
34/2005 ze dne 9. 6. 2005 schvaluje
smlouvu o úplatném pfievodu zakniho-
van˘ch cenn˘ch papírÛ na prodej 3
185 akcií Severoãeské energetiky, a. s.
ISIN CZ0005106781 (dále jen akcie) za
cenu 2 400Kã za jednu akcii, se spoleã-
ností J&T Private Equity B. V., se sídlem
Weteringschans 26, 1017SG Amster-
dam, Nizozemské království, zapsané
v Obchodním rejstfiíku Obchodní a prÛ-
myslové komory pro Amsterdam, rejstfií-
kové ãíslo 34157775 a jednorázovou
komisionáfiskou smlouvu na vypofiádání
pfievodu akcií se spoleãností
J&T Banka, a. s., se sídlem PobfieÏní
297/14, 186 00 Praha 8, Iâ 47115378,
zapsána v obchodním rejstfiíku vede-
ném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl
B, vloÏka 1731.

24. Likvidaãní komise
Usnesení RM ã. 63 - 24
RM schvaluje návrh na likvidaci a prodej
majetku mûsta Krásná Lípa dle pfiedloÏe-
ného návrhu.

25. DaÀové plnûní za 1. pololetí 2005
Usnesení RM ã. 63 - 25
RM bere na vûdomí daÀové plnûní za 
1. pololetí roku 2005 dle pfiedloÏeného
návrhu.

26. Telefony
Usnesení RM ã. 63 - 26
RM schvaluje dodatek ã. 1 ke smlouvû ã.
2003/34/19 - 126 uzavfiené s firmou âesk˘
Mobil a. s., Vinohradská 167, Praha 10.

27. Byty
Usnesení RM ã. 63 - 27
RM schvaluje uzavfiení nájemní smlouvy
s Markétou Novotnou, bytem Drimlova
2364, Praha 5, na bytovou jednotku ã. 24
v bytovém domû Nemocniãní 1149/12a,
Krásná Lípa v obecním zájmu s úãinností
od podpisu smlouvy o smlouvû budoucí
po schválení ZM.

28. Byty
Usnesení RM ã. 63 - 28
RM doporuãuje ZM schválit uzavfiení
smlouvy o smlouvû budoucí s Markétou
Novotnou, bytem Drimlova 2364, Praha
5, na bytovou jednotku ã. 24 v objektu
Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa.

29. Byty
Usnesení RM ã. 63 - 29
RM schvaluje pronájem bytu ã. 46, Ne-
mocniãní 1137/6, Krásná Lípa o velikosti
1+1 (cca 30 m2), I. kategorie v obecním
zájmu Mgr. Magdalenû Jirousové, bytem
Kunratická 253, PrÛhonice od 1. 8. 2005.
Kauce je ve v˘‰i 5000 Kã. Ve‰keré opravy
a úpravy si nájemce provede na vlastní
náklady.

30. Pfievedení pozemkÛ od ¤ímskokato-
lické farnosti Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 63 - 30
RM bere na vûdomí informaci administ-
rátora ¤ímskokatolické farnosti Krásná
Lípa Tomá‰e Kuby o prodeji p. p. ã.
1355/4, k. ú. Krásná Lípa a doporuãuje
jednotliv˘m uÏivatelÛm uzavfiít s ¤ímsko-
katolickou farností kupní smlouvy na
jimi uÏívané ãásti v˘‰e uvedeného
pozemku.

31. Prodej p.p.ã. 580/1 a 580/2
Usnesení RM ã. 63 - 31
RM se seznámila s návrhem obyvatel
Dlouhého Dolu na odkoupení p. p. ã.
580/1, p. p. ã. 580/2 a p. p. ã. 582 k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy a vzhledem k plat-
nosti smlouvy ã. 2004/40/15 - 117 dopo-
ruãuje ZM ponechat usnesení a smlouvu
v platnosti v termínu do 17. 9. 2006. V pfií-
padû, Ïe nebudou podmínky této
smlouvy splnûny a ta pozbude platnosti,
vyhlásit pozemky znovu k prodeji.

32. Petice obyvatel Dlouhého Dolu
Usnesení RM ã. 63 - 32
RM bere na vûdomí petici obyvatel
Dlouhého Dolu za zachování historic-
kého prostfiedí tohoto území.

33. Odvolání z K·MTV
Usnesení RM ã. 63 - 33
RM odvolává z komise ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy Moniku Krãmáfiovou z dÛ-
vodu dlouhodobé absence. 

34. Anketa o ãinnosti Policie âR v Krásné
Lípû
Usnesení RM ã. 63 - 34
RM bere na vûdomí v˘sledky ankety
o ãinnosti Policie âR v Krásné Lípû.

35. Bezplatné vyuÏívání mûstské kni-
hovny pro Ïáky prvních tfiíd Z· Krásná
Lípa.
Usnesení RM ã. 63 - 35
RM schvaluje pro Ïáky prvních roãníkÛ Z·
Krásná Lípa prominutí registraãních po-
platkÛ v mûstské knihovnû Krásná Lípa
na ‰kolní rok 2005-2006 a vystavení ãte-
náfisk˘ch prÛkazÛ pro tyto Ïáky.

36. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 63 - 36
RM schvaluje zápis vãetnû pfiíloh do 
kroniky mûsta za mûsíc ãerven 2005
pfiedloÏen˘ kronikáfiem mûsta Ivanem
Jaklem. 

IV. Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- úspû‰nost ve vymáhání pohledávek

k 19. 7. 2005
- pohledávky k rozpoãtov˘m pfiíjmÛm

k 30. 6. 2005
- pfiehled plateb místních poplatkÛ za

období 1-6/2005
- pfiehled daní z pfiíjmÛ právnick˘ch

osob mûsta Krásná Lípa za období
roku 1993 - 2004

- pfiehled evidovan˘ch uchazeãÛ o za-
mûstnání podle mûst a obcí 

- dopis starosty Jindfiichovic pod Smr-
kem místopfiedsedovi vlády a ministrovi
financí âR

- náv‰tûvnost knihovny a internetu
- nová turistická linka âesk˘m ·v˘car-

skem
- ãasopis Unser Niederland
- kniha Putování po duchovním panství

Krásnolipska
- ãasopis âeské ·v˘carsko I/2005 
- ãasopis Inspirace 2/2005 - park v Krás-

né Lípû 
- zápis z jednání âesk˘ch drah k návrhu

jízdního fiádu na rok 2005/2006

RM projednala zápisy z tûchto v˘borÛ
a komisí:
- kontrolního v˘boru ze dne 21. 7. 2005
- likvidaãní komise ze dne 1. 7. 2005
- kulturní komise ze dne 7. 6. 2005

USNESENÍ
z 63. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa, které se konalo dne 28. ãervence 2005
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Pfiinést odpovûì na tuto otázku mûla za
úkol anketa u‰itá mûstu „na míru“ podle do-
tazníku vypracovaného pro ministerstvo
vnitra, jejíÏ vyhodnocení dnes zvefiejÀujeme.
Nûkteré v˘sledky jsou rozhodnû zajímavé.
Bylo by moÏné je dlouze a podrobnû rozebí-
rat, to v‰ak není smyslem tohoto vyhodno-
cení. âtenáfii si jistû udûlají obrázek sami.
K v˘sledkÛm snad lze souhrnnû uvést, Ïe je
to jakási smûs úcty a respektu k lidem, ktefií
se zhostili práce, která spoãívá pfieváÏnû
v fie‰ení nepfiíjemn˘ch situací, a souãasnû
rozhofiãení nad tím, Ïe se na‰í policii dlouho-
dobû nedafií fie‰it nûkteré palãivé problémy
ve mûstû, aÈ uÏ z dÛvodÛ jak˘chkoli. Vûfime,
Ïe se v˘sledky ankety stanou podkladem
pro dal‰í zkvalitnûní práce na‰ich policistÛ.
Podívejme se tedy, co 123 úãastníci ankety
k na‰emu tématu fiekli:

1) Ze kter˘ch trestn˘ch ãinÛ máte na území
mûsta Krásné Lípy nejvût‰í obavy?

2) Cítíte se nûkdy v Krásné Lípû v nebez-
peãí?

3) Jaké máte zku‰enosti s trestnou ãinností
v Krásné Lípû?

4) Nahlásili jste poslední událost krásnolip-
ské policii?

5) Kontakt s krásnolipskou policií za posled-
ních 12 mûsícÛ a va‰e spokojenost:
Silniãní kontrola: 69x

Oznámení o události: 47x

Îádost o informace: 33x

StíÏnost: 31x

Jiná kontrola policií: 26x

Svûdectví o trestném ãinu: 26x

Jin˘ dÛvod: 28x

6) Máte informace o práci policie v Krásné Lípû?

7) âinnost krásnolipské policie se:
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Vyhodnocení ankety
Jak vnímají obãané na‰eho mûsta práci krásnolipské policie? 
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8) Co povaÏujete za nejvût‰í nedostatky
v práci krásnolipské policie?
Otázka, na kterou obãané uvedli nej‰ir‰í pa-
letu odpovûdí. Nejvíce jim v‰ak vadí nízká
aktivita policie a její absence v ulicích. Ever-
greenem je jiÏ neochota policistÛ vyjít do
ulic po vlastních. Zajímavé také je, Ïe fiada
obãanÛ podezfiívá policisty ze „spolãení“
s krásnolipsk˘mi Ïivly. Mají dojem, Ïe fiadû
delikventÛ jejich jednání jaksi prochází, pro-
toÏe se s policisty znají, nebo proto, Ïe se jich
policie dokonce bojí. 

9) Vá‰ postoj k policii v Krásné Lípû:
Ano Ne
Odpovûì „NE“ pfievaÏuje pro:
Policie je partner, s dÛvûrou se na ni mÛÏu
spolehnout
42 50
Policie vykonává práci kvalitnû a profesio-
nálnû
26 47
Policii fiídí schopní odborníci
33 42
Pfiístup je rovn˘ (z hlediska rasy, národnosti,
pohlaví)
40 41
Pfiístup je stejn˘ (z hlediska spoleãenského
postavení)
36 39
Policisté ãasto zneuÏívají svého postavení
38 39
Vedení policie dostateãnû postihuje pfie-
stupky policistÛ
23 40
Policie je dostateãnû materiálnû a technicky
zabezpeãena
36 39

Odpovûì „ANO“ pfievaÏuje pro: 
Spolupráci s policií se radûji vyhnu
50 38
Pfiístup policie k obãanÛm je vstfiícn˘
52 29
Korupce u policie je spí‰e záleÏitostí jednot-
livcÛ
64 17
Policisté dbají o zevnûj‰ek a upravenost
72 9

10) Jak hodnotíte práci policie v Ïebfiíãku
od 1 do 10 (1-nejlep‰í, 10-nejhor‰í)?

11) Setkal jste se osobnû s korupcí u krásno-
lipské policie?

12) Máte osobní zku‰enosti s preventivní
akcí policie na území Krásné Lípy?

13) Pfiítomnost krásnolipsk˘ch policistÛ na
vefiejn˘ch prostranstvích a pfii udrÏování ve-
fiejného pofiádku je:

14) âeho si na práci policie nejvíce ceníte?
Na tuto otázku úãastníci ankety dokázali
uvést s odstupem nejvût‰í poãet vtipnû iro-
nick˘ch odpovûdí. Mezi nimi v‰ak bylo
moÏné najít také odpovûdi mínûné váÏnû.
Na‰i obãané si na práci policie cení ze-
jména toho, Ïe ji vÛbec nûkdo vykonává
a Ïe je na koho se v pfiípadû nutnosti obrá-
tit. Vysoce je hodnocena také rychlost poli-
cejních zásahÛ, snaha policistÛ pfiípady fie‰it,
nebo také to, Ïe policisté podstupují pfii své
práci také urãitá rizika.

15) Znáte velitele místního oddûlení Policie
âR osobnû a jménem?
Pfiinejmen‰ím tfietina úãastníkÛ ankety ales-
poÀ tu‰í, kdo je velitelem krásnolipské poli-

cie. Zbylé dvû tfietiny respondentÛ uvedly,
Ïe velitele místní policie neznají ani od vi-
dûní, natoÏ jménem ãi osobnû.

16) Které policisty z oddûlení v Krásné Lípû
znáte jménem a kter˘ z nich ve vás vzbu-
zuje nejvût‰í autoritu?
Obãané na‰e policisty moc neznají. Svûdãí
o tom i skuteãnost, Ïe se mezi uvádûn˘mi
jmény objevila i jména tûch, ktefií uÏ policisty
buì dlouhou dobu jiÏ nejsou, nebo jimi ni-
kdy nebyli (pfiípadnû byli ãleny dávno jiÏ ne-
existující policie mûstské). Ta slabá pûtina
obãanÛ, která nûkterého z policistÛ zná,
mûla také moÏnost uvést, zda ten ãi onen
policista je autoritou, ãi nikoli. Údaje o auto-
ritû z pochopiteln˘ch dÛvodÛ nechceme
zvefiejnit. Potû‰ující je, Ïe nûktefií z policistÛ
byli ãtenáfii hodnoceni velmi pozitivnû. KvÛli
nedostateãnému poãtu odpovûdí v‰ak není
otázku moÏné povaÏovat za objektivnû zod-
povûzenou.

Zpracoval: Tomá‰ Salov
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VŠE O PRAVDĚ
www.ao-institut.cz

âasopis âeské ·v˘carsko
je moÏno zakoupit na
Informaãním stfiedisku

v Krásné Lípû na námûstí.
Cena jednoho v˘tisku je 20,- Kã.
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2. – 10. 9. 2005

Týdenní workshop
práce se dřevem

TILIA 2005
v Krásné Lípě

(Dřevosochařské
symposium na 

TZ BUK)

Na téma:
přírodní živel
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www.dnyceskehosvycarska.cz

2.9.
3.9.

9.00 - 17.00 Staronová tváfi lesÛ âeského ·v˘carska
Odborn˘ semináfi o invazních druzích rostlin v národním parku âeské ·v˘carsko se zvlá‰tním pfiihlédnutím k borovici vejmutovce
místo: kulturní dÛm, Krásná Lípa 

16.00 –17.00 Pfiedná‰ka pro vefiejnost

17.00 - 18.00 Dfievosochafiské sympozium TILIA 2005 (terénní základna Buk)
Slavnostní zahájení
V˘stava prací úãastníkÛ sympozia
V˘stava funkãních dfievûn˘ch modelÛ lesních staveb

(program pokraãuje i 3. 9. a cel˘ dal‰í t˘den)

9.00 – 11.30 Setkání majitelÛ historick˘ch motocyklÛ âechie Böhmerland (námûstí)
cca 30 motocyklÛ, cca 20 veteránÛ, doprovodn˘ program – maÏoretky, soutûÏe veteránÛ, 10:30 odhalení pamûtní desky k 80 letÛm od zahájení v˘roby (sportovní areál)

9.00 – 18.00 Ukázky star˘ch fiemesel (PraÏská ulice)
mincífi - v˘roba mincí s logem akce, koÏené doplÀky, kováfi, umûleck˘ kováfi, oplétaná keramika, sláma, su‰iny, ãajovna, keramika, vy‰ívané doplÀky, ko‰íky, malované

sklo, dfievûné hraãky,  s˘rové speciality, peãení selete a dal‰í

9.00 – 18.00 V˘stava „Velehrad 2005“ (kostel)
9.00 – 18.00 Dfievosochafiké sympozium TILIA 2005 (terénní základna Buk)

V˘stava prací úãastníkÛ sympozia
V˘stava funkãních dfievûn˘ch modelÛ lesních staveb

Dfievosochafiská dílna pro pfiíchozí - v˘roba misek

9.00 – 16.00 Volejbalov˘ turnaj – muÏi – krajsk˘ pfiebor 1. tfiídy (sportovní areál)
9.00 – 16.00 Turnaj ÏákÛ v fieckofiímském zápase „O cenu âeského ·v˘carska“ (tûlocviãna)
9.00 – 17.00 V˘stava modelÛ parních lokomotiv v mûfiítku 1:40 (námûstí)
9:00 – 17:00 V˘stava dfievûn˘ch loutek arch. Cejnara (námûstí)
11:30 – 12:00 Kfiest kalendáfie âeského ·v˘carska 2006 (informaãní stfiedisko)
12.00 – 13.00 Michal Nesvadba dûtem – zábavn˘ program s autogramiádou (námûstí) 
12.00 – 16.00 Pfiehlídka filmÛ s horolezeckou tematikou - ozvûny Teplice nad Metují 2005 (kulturní dÛm)
12.00 – 16.00 ZOO koutek – ukázky dotykové terapie se zvífiaty a lety dravcÛ (mûstsk˘ park) 
12:00 – 17:00 Den otevfien˘ch dvefií v dûtském domovû
12.00 – 18.30 Turistická setkávání - v˘lety do národního parku  âeské ·v˘carsko ekobusy a historick˘m vlakem
13.00 – 14.00 Muzikus – vystoupení mládeÏnického Big Bendu z Ústí nad Labem a prohlídka nového domu s peãovatelskou sluÏbou (DPS) 
13.00 – 17.00 V˘stava z historie Krásné Lípy a ochutnávka vín (domov dÛchodcÛ)
13.00 – 18.00 Dûtské odpoledne na námûstí - dûtské atrakce  - skákací hrad, minimotorky, hrad s míãky, soutûÏe... 
14.00 – 16.00 Dûtské odpoledne na Hauserce - dûtsk˘ program pro dûti od 2 let ( hfii‰tû u Z· – Hauserka) 
14.00 – 16.00 Pfiehlídka dûtsk˘ch folklórních souborÛ a finalistÛ Zpûváãek 2005

Soubory: Kfiiniãánek (Krásná Lípa) 
Perníãek (Pardubice) 
Dûcka z Kunovic a cimbálová muzika ZU· Uhersk˘ Ostroh 

Zpûváãci: Monika Vete‰niková (Krásná Lípa) 
Petra DoleÏalová (Vansdorf) 
Jan Ulman (Jablonec nad Nisou)
Terezka Habartová (Kunovice)
Libor Macháãek (Kyjov)

za doprovodu lidové muziky souboru LuÏiãan z Krásné Lípy a cimbálové muziky ZU· Uhersk˘ Ostroh 

14.30 – 15.30 Posezení u cimbálu folklorního souboru Dykyta s ochutnávkou vín (domov dÛchodcÛ)
15:30 – 16:30 Vystoupení Aerobic (dûtsk˘ domov)
16.30 – 17.30 Ukázky v˘cviku psÛ (areál dûtského domova)
16.30 – 17.30 Muzikus – vystoupení mládeÏnického Big Bendu (námûstí)  
18.00 – 18.30 Slavnostní zahájení projektÛ Centra âeského ·v˘carska  (námûstí) 
18.30 – 19.30 Autogramiáda ·árky VaÀkové a Juliána Záhorovského (námûstí) 
19.30 – 21.30 Koncert „Lipová srdce dûtem“ (námûstí) 

vystupující: Buty
Petr Hapka
·árka VaÀková
Julián Záhorovsk˘

Zaji‰tûno: celodenní obãerstvení
Atrakce pro dûti do 10 let zcela zdarma! 
Celodenní hlídaná parkovi‰tû: 40,- Kã/den

Upozornûní: Pravdûpodobnû od 18.00 - 18.30 na námûstí probûhne slavnostní zahájení projektÛ âeského ·v˘carska a odhalení pamûtní
desky informaãního centra âeského ·v˘carska za úãasti premiéra âR Jifiího Paroubka. Upfiesnûní tohoto bodu bude zvefiejnûno na
www.dnyceskehosvycarska.cz nejpozdûji 1. 9. 2005.

V˘tûÏek z akce bude poÏit na v˘stavbu dûtského hfii‰tû v Krásné Lípû. Pfii veãerním koncertu bude také pfiedáno nûkolik finanãních darÛ potfiebn˘m. I Vy máte moÏnost pfiispût na dobrou vûc
zakoupením keramického srdcového knoflíku. Tento knoflík vyrobili lidé z chránûné dílny Jurta a jeho minimální cena je 40 Kã. Samozfiejmû v˘‰i Va‰eho daru necháváme zcela na Va‰em uvá-
Ïení. Knoflík budete mít moÏnost zakoupit si t˘den pfied akcí v informaãním stfiedisku na námûstí nebo pfiímo na akci Dny âeského ·v˘carska po cel˘ den. Tento knoflík bude zároveÀ slouÏit
jako vstupenka na veãerní koncert „Lipová srdce dûtem“. Dûkujeme za Va‰i pomoc a podporu.
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